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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 
TERCEIRA CHAMADA 

 
REFERÊNCIA: 
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 218/2017 - 
Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa distribuidora, administradora, 

ou comércio varejista de combustíveis automotivo para o fornecimento da gasolina comum tipo C, 

etanol hidratado combustível, óleo diesel B S500 e óleo diesel B S10. 
 

Senhores Licitantes, 

 

Segue abaixo respostas de questionamentos referente ao edital da licitação acima 

referenciada: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 
Com referência ao Pregão 012/2017 - Edital 218/217 - Gentileza nos informar o seguinte: 

Página 12- VIII - DA GARANTIA DO CONTRATO. 
8.1 - Será exigida da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data 
de recebimento pela mesma do contrato assinado pela Prefeitura de Contagem, a 
prestação de garantia para a execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato.  
Este item será obrigatório? 

RESPOSTA: 
Não, esta exigência está excluída do edital. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 
Página 15 - XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E PAGAMENTO. 
13.8- Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos pela Administração, incidirá 
correção monetária segundo os índices oficiais utilizados pelo Município de Contagem, a 
qual correrá entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 
Qual é este índice? 

Hoje seria quanto? 

RESPOSTA: 
Conforme o Código Tributário de Contagem o índice de atualização de valores é a Taxa 

SELIC. 

  

Art. 29 - Os créditos do Município de qualquer natureza, constituídos ou não, vencidos e não 

pagos serão atualizados mensalmente até mês anterior à data de sua efetiva liquidação pela 

Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), divulgado pelo Banco Central do 

Brasil – BACEN, nunca inferior a 1% ao mês. 

 

Contagem, 25/01/2018. 

 

 

Equipe de Pregões 


