
Esclarecimentos do PP 18/2021 

A empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ,fez os seguintes 

questionamentos: 

Com a nossa vasta experiencia neste ramo de fornecimento, entendemos que ao 

fornecer múltiplos de 5 (cinco) mil litros, conseguimos uma redução no valor do 

transporte, o que impacta 

consideravelmente na formulação dos preços. 

Dessa forma, a fim de contribuir com o sucesso do processo licitatório, bem como 

alcançar os melhores preços para a r. Administração, entendemos que os pedidos 

serão realizados em múltiplos 

de 5 (cinco) mil litros. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Quanto à multiplicidade de pedidos, os combustíveis são solicitados para o 

fornecimento de 5mil litros ou mais. 

 

Tendo em vista o grande número de filiais da empresa, a Ipiranga adotou como 

procedimento a participação nos certames públicos com o CNPJ da matriz e 

faturamento pela filial mais próxima 

da Administração contratante. 

Dessa forma, visto que não há impedimento para tanto e tal procedimento não 

acarretará prejuízo para a Administração, entendemos que podemos participar do 

certame com o CNPJ e 

documentos da Matriz e faturar por uma de nossas filiais, sendo vinculado o contrato 

ao CNPJ da matriz, inclusive 

referente aos documentos a serem apresentados, sempre que solicitados. Nosso 

entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Quanto à participação pela matriz e execução do contrato pela Filial, 

informamos que a nota fiscal e comprovação da manutenção da habilitação 

(documentos necessários no processo de pagamento) deverão ser emitida pelo CNPJ 

que foi contratado. Assim, se o CNPJ que figura no contrato é a matriz, a Nota Fiscal e 

Certidões deverão ser da matriz. 

 

Analisando o edital não encontramos nenhuma informação sobre a retenção de 

impostos. Levando-se em 

consideração que a licitação é para aquisição de combustível, imprescindível saber: 

a) haverá retenção de impostos? 

b) Se positiva a resposta acima, qual a alíquota a ser considerada? 

c) Qual o fundamento legal em que estão se baseando para a realização da retenção? 

 

RESPOSTA: Quanto retenção dos impostos, não há retenção de impostos pelo Município, 

considerando a regra de tributação do ICMS. 



 


