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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017 
3 mensagens

Editais <editais@primebeneficios.com.br> 9 de janeiro de 2018 07:03
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30, tendo interesse em
participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017, encaminha os seguintes esclarecimentos:

 

1.       Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual a empresa
que presta os serviços atualmente?

2.       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 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
a tributação dispostas 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?

3.       O item 2.1.4. a do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA dispõe que será de responsabilidade da contratada o
"Abastecimento em rede credenciada das unidades consumidoras (contratantes), com combustíveis derivados de
petróleo (Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10, e outros combustíveis compatíveis com novos veículos,
maquinários/equipamentos, grupos geradores, e embarcações que venham a ser adquiridos pela Administração)".
Disponibilizaremos postos terrestres para os abastecimentos de acordo com as localidades do ANEXO B. Desta
maneira estamos corretos no entendimento?

4.       O item 2.2.2.12 do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA dispõe qie 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 tecnóligo no qual os mesmos serão vinculados
aos usuário pela Contratante, sendo que para 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 tecnólogico ''separado'' do sistema tecnólogico da Contratante e para opção de acesso livre
disponibilizaremos o site institucional da Contratada. Desta maneira estamos corretos no entendimento?

 

Fico no aguardo e antecipadamente agradeço.

 

Att,

 

Alice - Editais

Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial Campinas – SP

CEP 13.098-335

F: (19) - 3518 7022 / 3518 702

editais@primebeneficios.com.br

http://2.2.2.12/
https://maps.google.com/?q=Rua+A%C3%A7u,+47&entry=gmail&source=g
mailto:editais@primebeneficios.com.br
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Editais <editais@primebeneficios.com.br> 9 de janeiro de 2018 11:12
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

Em tempo,  a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30,
tendo interesse em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017, encaminha mais um esclarecimento
conforme segue:

 

5.  Considerando que a empresa Prime exerce a atividade de emissão de vales e gerenciamento de frota por
meio de cartões magnéticos ou micro processados, consoante objeto constante em seu contrato social,
tendo como clientes: Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Correios, inúmeras Prefeituras;

 

Considerando a empresa já possui estabelecimentos credenciados em todo o território nacional, inclusive na
cidade de Porto Velho, estado de Rondônia;

 

Considerando que, conforme disposto no próprio instrumento convocatório do Pregão nº 46/2017, o
credenciamento dos estabelecimentos é de total competência e responsabilidade da contratada;

 

Considerando que o termo de credenciamento entre os estabelecimentos prestadores de serviços (postos,
oficinas, etc.) e a empresa Prime, o qual estabelece a relação comercial entre as partes, se trata de um
instrumento confidencial, sendo vedada o conhecimento de seus termos à terceiros, sob pena de prejuízos
na relação comercial entre contratante e contratada;

 

Considerando que a interferência entre a relação comercial entre os estabelecimentos prestadores de
serviços (postos, oficinas, etc.) e a empresa Prime foge a alçada do órgão contratante, no caso a Prefeitura
de Porto Velho;

 

Considerando, ainda, que os termos imprescindíveis descritos no modelo do Anexo C já fazem parte do
termo de credenciamento padrão de nossa empresa, não havendo a necessidade de serem pactuados
novamente em virtude de particularidades estipuladas pela Prefeitura de Porto Velho.

 

Isto posto, questionamos:

 

a) Com referência ao modelo de termo de credenciamento, entendemos que o objetivo do Anexo é somente
dar ciência para as partes envolvidas, estabelecimentos prestadores de serviços (postos, oficinas, etc.) e a
empresa contratada, das condições estabelecidas no edital, não sendo obrigatória a assinatura de um novo
termo. Estamos corretos no entendimento?

 

b) Os termos de credenciamento, tantos os existentes como os futuros, visando o atendimento da rede
solicitada no presente certame, permanecerão em sigilo, não sendo obrigatória sua apresentação perante a
Prefeitura de Porto Velho. Estamos corretos no entendimento?
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Att,

 

Alice - Editais

Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial Campinas – SP

CEP 13.098-335

F: (19) - 3518 7022 / 3518 7021

editais@primebeneficios.com.br

 

De: Editais  
Enviada em: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 09:03 
Para: 'pregoes.sml@gmail.com' <pregoes.sml@gmail.com> 
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017 
Prioridade: Alta

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 9 de janeiro de 2018 11:58
Para: Editais <editais@primebeneficios.com.br>

Bom dia, 

Confirmo o recebimento, pendente de análise. Pedimos que fiquem atentos ao campo de documentos e campo geral
de mensagens do sistema Licitações-e, ao link relativo a este Pregão no site www.portovelho.ro.gov.br para o efetivo
acompanhamento das decisões desta Pregoeira e demais atos inerentes ao certame. Informamos que a resposta
aos presentes esclarecimentos serão inseridos nos locais já mencionados e encaminhados a este e-mail, tão logo
possível. 

Tatiane Mariano
Pregoeira- SML
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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