
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

  UPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Proc. 02.00220/2017
Fls. ______________
Visto: ____________

Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento
de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através
de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão  magnético  ou  cartão
eletrônico  tipo  smart  com  chip,  conforme  descrito  no  Edital  e  seus
Anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se  de  pedidos  de  esclarecimentos  formulados  pelas
Empresas  abaixo  identificadas,  visando  aclarar  dúvidas  acerca  de
disposições  constantes  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  n.  046/2017,
deflagrado no processo administrativo 02.00220/2017, para Contratação de
empresa especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de
combustíveis  em  rede  de  postos  credenciados  através  de  sistema
informatizado,  utilizando  cartão  magnético  ou  cartão  eletrônico  tipo
smart com chip, conforme especificado em Edital e seus Anexos. 

1 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Os  pedidos  de  esclarecimentos  nos  procedimentos
licitatórios não comportam rigorismos quanto à forma devendo, entretanto,
ser  verificada  a  tempestividade  dos  mesmos  em  observância  ao  que
preceitua o instrumento convocatório em seu subitem 2.3, que assim versa:
“Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com;”

No que alude a tempestividade, considerando que a abertura
das propostas foi designada para o dia 08.03.2018, devem ser tecidos os
seguintes comentários, antes de adentrarmos ao mérito. 

A Empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, inscrita
no CNPJ Sob o nº 05.884.660/0001-04, encaminhou em 01.03.2018, seu pedido
de esclarecimento ao e-mail indicado no instrumento convocatório. 

Já a Empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial –
Ltada,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  05.340.639/0001-30,  encaminhou  em
03.03.2018 seu pedido de esclarecimento. 

Pois bem, importa consignar que, de acordo com as regras do
Edital,  a  nosso  sentir,  o  pedido  de  esclarecimento  da  Empresa  Prime
encontra-se intempestivo, porquanto, o edital foi claro ao informar em
seu subitem 2.3, que os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente
por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com. 

In casu, o e-mail da Empresa Prime, enviado no sábado, dia
03.03.2018,  demonstrando  de  forma  inequivóca  que  não  foi  observado  o
disposto  no  subitem  2.3  do  Edital,  porquanto  a  data  de  abertura  das
propsotas foi designada para o dia 08.03.2018, sendo portanto, terceiro
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dia útil antecedetendente o dia 02.03.2018 . É pertinente ainda que se
diga  que  o  instrumento  convocatório  informou  previamente  em  vários
dispositivos  que  os  prazos  desta  licitação  consideram  dias  úteis,  de
segunda a sexta-feira, de 08 as 14h. 

No  feito,  apenas  por  entender  necessário  para  evitar
problemas  na  execução  contratual,  visando  sobretudo  atender  aos
interesses  da  Administração  Pública,  decidi  submeter  o  pedido  de
esclarecimento da Empresa Prime para manifestação do Órgão Requisitante,
porquanto  os  pontos  versam  acerca  de  questões  atinentes  à  fase  de
execução contratual, os quais refogem às atribuições competências desta
Pregoeira  e,  portanto,  indispensável que tais fatos  fossem  analisados
pela  Superintendência  de  Gestão  de  Gastos  Públicos  –  SGP.  Quanto  a
impugnação da Empresa  Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, o pedido de
esclarecimento  poderia  ser  respondido  de  uma  simples  leitura  e  será
respondido por esta Pregoeira. Ante ao exposto, passo as respostas:

a) A Empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, inscrita no CNPJ Sob
o nº 05.884.660/0001-04, solicitou os seguintes esclarecimentos: 

Item 10.4 - Qualificação Técnica 
b) Relação explícita,  bem como,  declaração formal de
disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequado e disponível pra a realização
do  objeto  do  presente  certame,  inclusive  declarando
que  disporá  para  a  execução  do  contrato  de
profissional habilitado ou que detenha experiencia em
informática aplicável ao serviço. 

Questionamento  01:  Temos  que  relacionar  Equipamentos  e  corpo
técnico na relação explicita? Ou somente declarar a disponibilidades dos
mesmo para atender o Objeto da Licitação?

Resposta da Pregoeira Questionamento 01::
Conforme disposto na letra “b” do subitem 10.4, deverão ser apresentados
ambos  os  documentos  (relação  explícita  e  declaração),  nos  termos  do
citado dispositivo, contudo, importa informar que o envio da relação é
obrigatório, porque exigido em edital, mas não seu teor não será objeto
de  análise  para  fins  de  inabilitação,  já  que  o  edital  não  ofereceu
parâmetros objetivos para esta análise. Ressalta-se que ao declarar que
disponibilizará instalações,  aparelhamento e pessoal técnico adequado e
disponível  pra  a  realização  do  objeto  do  serviço  licitado,  inclusive
declarando  que  disporá  para  a  execução  do  contrato  de  profissional
habilitado  ou  que  detenha  experiencia  em  informática  aplicável  ao
serviço, o Licitante se obriga na forma da Lei ao cumprimento, sob pena
das penalidades aplicáveis. 

b) A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.
05.340.630/0001-30, solicitou os seguintes esclarecimentos:

Questionamento  01: A  atividade  desempenhada  para  atendimento  do
objeto desta licitação será de simples intermediação, onde é colocado à
disposição  do  Consumidor  (Contratante)  um  meio  de  pagamento  para  a
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aquisição de bens e serviços. Ocorre que, para os clientes que possuem
taxa de administração menor ou igual a zero, os pagamentos deverão ser
processados através de FATURA. Já os clientes com taxa de administração
maior que zero, serão disponibilizados 2 (dois) documentos de cobrança: a
FATURA referente a COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS/PEÇAS e a NOTA FISCAL referente
a taxa de administração. Deste modo, entendemos que o órgão licitante
está  ciente  das  alterações  quanto  à  tributação  disposta  na  Lei
Complementar 157/2016, que modificam especialmente a forma de faturamento
aos Prestadores de Serviços de Intermediação na contratação do objeto
deste certame. Estamos corretos no entendimento?

Resposta da SGP: Sim, o entendimento da empresa está correto. A
prefeitura Municipal de Porto Velho esta ciente das alterações dispostas
na Lei Complementar 157/2016.

Resposta  da  Pregoeira: Reiteramos que não serão  admitidas  taxas
negativas ou igual a zero. 

Questionamento 02:  Qual o prazo para o recolhimento da garantia

contratual?

Resposta da SGP ao Questionamento 02: O prazo para apresentação da
Garantia  Contratual  será  de  10  (dez)  dias  úteis  após  assinatura  dos
contratos, uma vez, que o próprio Tribunal de Contas da União – TCU,
recomenda  que  a  Administração  estabeleça  prazo  razoável  para  que  a
garantia  seja  apresentada  pela  contratada.  Evitando  assim,  que  tal
obrigação fique ao alvitre do particular prolongando o seu cumprimento
por tempo indeterminado, causando assim insegurança ao contrato.

Resposta da Pregoeira ao Questionamento 02: Ante ao posicionamento
da SGP,  informo que o  prazo informado será  comunicado aos licitantes
antes da disputa de preços, na sala de disputa do Pregão, para que não
possam alegar desconhecimento futuro. De igual modo, esta resposta deverá
ficar disponível nos links relativos a este Pregão na internet. 

Importa sopesar que a questão NÃO é afeta à formulação de proposta
ou mesmo documentos de habilitação, sendo que tal obrigação recai apenas
sobre a futura contrata e, após assinatura do instrumento contratual. De
mesmo modo, segundo informou a SGP, o prazo será de até dias úteis após a
assinatura do contrato, portanto, não se vislumbra prejuízos a empresa
ganhadora, sendo entretanto, mister para a Administração fazer constar o
prazo  para  apresentação  da  garantia  contratual,  como  forma  de  poder
exigi-la futuramente. 

Questionamento 03: Os itens 2.2.3.13 e 2.2.3.14 do ANEXO II - TERMO

DE REFERÊNCIA versa que "2.2.3.13. Nos casos de falha dos equipamentos

periféricos  da  rede  credenciada  ou  dos  cartões  dos  veículos  e  da

ocorrência  de  situações  adversas  como  falta  de  energia  elétrica,  a

Contratada deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de

serviço de atendimento ao cliente. Este procedimento deve consistir na

obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, autorização do

gestor  do  contrato,  informando  órgão,  nome  e  matrícula  do  condutor,

modelo cor e placa do veículo, hodômetro, quantidade em litros e valor a
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ser abastecido, transcrevendo tais informações para formulário específico

da Contratada, visando garantir a manutenção das informações necessárias

ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade

das atividades operacionais do Contratante. 2.2.3.14. Posteriormente, a

rede credenciada encaminhará o formulário para fins de conferência com o

do condutor, onde o mesmo será encaminhado pelo Gestor do Contrato á

contratada". Para os casos de falha dos equipamentos periféricos da rede

credenciada ou  dos cartões dos  veículos e da  ocorrência de situações

adversas como falta de energia elétrica disponibilizaremos a Central de

Atendimentos 24 horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, sendo

que  todas  as  informações  do  abastecimento  serão  disponibilizadas  nos

relatórios gerenciais com a diferenciação que foi realizada de maneira

contingência,  não  sendo  necessário  o  preenchimento  de  formulário

específico da Contratada e posterior envio de formulário para fins de

conferência com o do condutor tendo em vista que todas as informações

estarão  disponíveis  no  sistema tecnológico em ambiente  web,  garantido

mais segurança e veracidade para a Contratante. Desta maneira, entendemos

que atenderemos ao referido Item. Estamos corretos no entendimento?

Resposta  da  SGP  ao  Questionamento  03:  Sim,  o  entendimento  da

empresa está correto.

Questionamento 04: O item 2.2.2.8 do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

dispõe que "O sistema deverá permitir, ainda, a fixação de limite de

preço unitário máximo por combustível, determinado pelo Contratante, o

qual  não  poderá  ser  ultrapassado  sem  expressa  autorização  do  Gestor

Operacional  do  Contrato,  não  podendo,  também,  ser  ultrapassado  em

qualquer hipótese o preço de bomba e em consonância com a Tabela oficial

da ANP". Disponibilizaremos no sistema tecnológico todos os mecanismos

necessários para  que o Gestor  da Frota da  Contratante parametrize os

valores máximos dos combustíveis que os veículos poderão abastecer de

acordo  com  a  média  dos  preços  praticados  no  mercado,  assim  como

relatórios  e  módulo  exclusivo  para  acompanhamento  dos  valores  dos

combustíveis  praticados.  Desta  maneira  o  Gestor  poderá  indicar  aos

condutores  os  estabelecimentos  que estão praticando os  preços  médios,

sendo  que  o  faturamento  deverá  ser  preço  à  vista  de  bomba,  conforme

Subitem  5.3.4  do  mesmo  anexo.  Desta  maneira  estamos  corretos  no

entendimento?

Resposta  da  SGP  ao  Questionamento  04:  Sim,  o  entendimento  da

empresa está correto.

Questionamento 05: Os itens 7.5.7 e 7.5.8 do ANEXO II - TERMO DE

REFERÊNCIA mencionam que "7.5.7. O pagamento da rede credenciada deverá

ser repassado pela Contratada, sendo à mesma a única responsável por tais

pagamentos. 7.5.8. O não pagamento à rede credenciada autorizará a cada

unidade contratante a reter os pagamentos devidos à Contratada, até a

devida  comprovação  da  quitação  de  todos  os  débitos  relativos  ao  seu

contrato especificamente, sem prejuízo do direito da promoção de ação
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penal  de  apropriação  indébita  e  das  sanções  cabíveis,  visando  a  não

suspensão  da  execução  dos  serviços  à  Contratante  por  parte  da

credenciada".  Entendemos  que  os  repasses  aos  estabelecimentos

credenciados  deverão  ser  efetuados  após  pagamento  da  Contratante  à

Contratada, e que a devida comprovação de quitação deverá ser apresentada

a partir do segundo mês, de que efetuou o pagamento às suas empresas

credenciadas dos serviços e produtos consumidos pela PREFEITURA DE PORTO

VELHO - RO no mês anterior e assim sucessivamente. Desta maneira estamos

corretos no entendimento?

Resposta da SGP ao Questionamento 05:  Não, o entendimento da

empresa não está correto. Conforme amplamente exposto no edital e seus

Anexos,  a  contratada  é  a  única  responsável  pelo  pagamento  da  rede

Credenciada.

O repasse dos valores devidos aos estabelecimentos credenciados

deve  ocorrer  independentemente  do  adimplemento  da  contratante  com  a

contratada, sob pena inclusive de retenção dos valores pelas unidades

contratantes, sem prejuízo e outras sanções à contratada pela interrupção

dos serviços, caso haja, conforme instrumento convocatório.

A aludida obrigação é risco inerente à execução dos próprios

serviços (cartão de gerenciamento) e, nesse sentido, é preciso ressaltar

que existem meios legais e jurídicos da contratada buscar o pagamento por

parte  da  Contratante,  no  caso  de  eventual  atraso  por  parte  da

Administração.

Vale ressaltar que está Administração tem procurado seguir os

cronogramas de pagamento de acordo com a legislação vigente, inexistindo

assim paralisação de serviços por falta de pagamento.

Questionamento  06:  O  item  2.2.3.5.b  do  ANEXO  II  -  TERMO  DE

REFERÊNCIA dispõe que os postos da rede credenciada deverão "Fornecer

combustíveis  de  maneira  contínua  e  ininterrupta  e  não  estabelecer

diferenciação  entre  pagamento  através  do  sistema  informatizado  e

pagamento  à  vista,  considerando  que  o  preço  do  combustível  a  ser

praticado será o valor registrado na bomba ou valor abaixo do de bomba,

advindo de acordos entre a contratante e a rede credenciada, sendo sempre

o menor preço que estiver sendo praticado no estabelecimento. Tais preços

devem ser compatíveis ou inferiores com os valores de mercado, conforme

monitoramento  realizado  pela  Agência  Nacional  do  Petróleo  –  ANP".

Disponibilizaremos no sistema tecnológico todos os mecanismos necessários

para que o Gestor da Frota da Contratante parametrize os valores máximos

dos combustíveis que os veículos poderão abastecer de acordo com a média

dos  preços  praticados  no  mercado,  assim  como  relatórios  e  módulo

exclusivo para acompanhamento dos valores dos combustíveis praticados,

desta maneira o Gestor poderá indicar aos condutores os estabelecimentos

que estão praticando os preços médios, sendo que o faturamento deverá ser
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preço à vista de bomba, conforme Subitem 5.3.4 do mesmo anexo. Desta

maneira estamos corretos no entendimento?

Resposta  da  SGP  ao  Questionamento  06:  Sim,  o  entendimento  da

empresa está correto. 

Questionamento  07:  O  item  2.2.2.12  do  ANEXO  II  -  TERMO  DE

REFERÊNCIA versa que o "Sistema de gerenciamento deve permitir acesso

categorizado ao Contratante por diferentes níveis de permissão e perfis,

através  de  senhas  individuais,  tais  como,  Gestor  do  Operacional  do

Contrato, ordenador de despesas, gerentes setoriais, órgãos de controle

interno e externo, rede credenciada, acesso livre, etc. E deve possuir,

ainda, tecnologia que forneça um perfil mínimo de funcionalidade, a serem

alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis

para  a  Contratante".  Disponibilizaremos  níveis  de  acesso  ao  sistema

tecnológico  no  qual  os  mesmos  serão  vinculados  aos  usuários  pela

Contratante,  sendo  que  pra  acesso  ao  sistema  a  Contratante  deverá

cadastrar previamente o usuário vinculando a ele o seu nível de acesso no

sistema, sendo que para a rede credenciada disponibilizaremos um sistema

tecnológico “separado” do sistema tecnológico da Contratante e para opção

de acesso livre disponibilizaremos o site institucional da Contratada.

Desta maneira estamos corretos no entendimento?

Resposta da SGP ao Questionamento 08: Sim, o entendimento da

empresa  está  correto.  Entretanto  caso  seja  necessário,  para  maior

transparência das transações, poderá ser solicitada a criação de perfil

com a funcionalidade exclusiva de “CONSULTA” os quais serão acessados por

órgãos de controle como Tribunal de Contas – TCE/RO, Ministério Público –

MP/RO e outros.
 
Questionamento  08:  O  item  2.2.2.38  do  ANEXO  II  -  TERMO  DE

REFERÊNCIA menciona que "O treinamento deverá ser oferecido na Sede da

Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, em Porto

Velho, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, em data e

horário a serem definidos pelas partes, sendo disponibilizados até 04

servidores de cada unidade contratante para o treinamento". O treinamento

deverá ser efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após assinatura do

contrato conforme tabela do subitem 2.2.2.34 do mesmo anexo ou em até 30

(trinta) dias após a assinatura do contrato conforme Subitem 2.2.2.38?

Resposta da SGP ao Questionamento 08:  O treinamento deverá ser

efetuado em até 30 dias após assinatura do contrato, conforme disposto no

item 2.2.2.38 do Anexo II e tabela do Item 2.2.2.34. O prazo de 28 dias a

que se refere o item 2.2.2.35 está relacionado à apresentação ilustrativa

do  funcionamento  da  senha  e  dos  protocolos  de  atendimento  a  serem

observados no ambiente web.
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Questionamento 09: Com relação ao ANEXO B – TERMO DE REFERÊNCIA

- RELAÇÃO DE QUANTIDADES E LOCALIDADES MÍNIMAS DE ESTABELECIMENTOS DA

REDE  CREDENCIADA,  podemos  considerar  que  as  exigências  dos  locais  e

quantidades  mínimas  de  estabelecimentos  credenciados  são  idênticas  ao

edital  anterior,  em  sua  primeira  publicação  (data  de  abertura  para

15/01/2018, página 130)?

Resposta da SGP ao Questionamento 09:  Sim, as exigências dos

locais  e  quantidades  mínimas  de  estabelecimentos  credenciados  são

idênticas em localidade e quantitativo em ambos os editais. 

Ante ao exposto, esclarecidos os pontos suscitados, decido por

dar  os  encaminhamentos  de  praxe,  com  as  regulares  comunicações  aos

interessados e divulgação devida, devendo ser publicado pertinente adendo

esclarecedor,  com  vistas  a  dar  a  devida  publicidade  ao  prazo  para

apresentação  de  garantia  contratual,  conforme  esclarecido  pela

Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos. 

Porto Velho, 05 de março de 2018. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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