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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO - PE 46/2017 - 15/01/2018 - Solicitação de
Esclarecimentos 

SOARES Clara Gabriela Albino <clara.soares@edenred.com> 8 de janeiro de 2018 18:41
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>, BENTO Francisco Ronaldo de Souza
<francisco.bento@edenred.com>
Cc: ERBR - TLOG - Licitações TicketLog <licitacoes@edenred.com>

A Ticket Log – Ticket Soluções HDFGT S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.307/0001-57, solicita esclarecimentos
referente ao Pregão supramencionado:

 

1) Sobre o item 10.4, letra “b”, dispõe ou disporá para a execução do contrato de profissional habilitado ou de
que detenha experiência em informática aplicável ao serviço, entendemos que fornecendo consultor de
relacionamento que detenha expertise na ferramenta para realizar o apoio ao Gestor da Frota da Contratante
estaremos atendendo às necessidades do edital. Estamos corretos?

Gize-se que, por ser uma empresa gerenciadora de combustíveis através de cartões, possuímos uma vasta e sólida
estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação que mantém todo o nosso sistema em pleno funcionamento,
por isso, em ocasiões singulares, o Consultor de Relacionamento que atenderá ao Município de Porto Velho terá
suporte e apoio de toda a estrutura empresarial como um todo, inclusive da área de informática.

 

2)            Sobre o item 13.2, convocação para assinatura de contrato, informamos que devido nossa sede estar
situada no Estado do Rio Grande do Sul, todos os nossos representantes também estão situados nesse Estado.
Assim, entendemos que estaremos atendendo às necessidades do órgão se recebermos o contrato via Correios ou
por e-mail, promovermos a assinatura e devolvermos dentro do prazo estipulado no edital. Estamos corretos?

 

3)            Sobre o item 2.2.2.7, responsabilidade por abastecimento sem cobertura, informamos que o sistema não
autoriza nenhum abastecimento sem cobertura de crédito. No entanto, é de responsabilidade do motorista verificar,
antes do abastecimento, através dos meios de pesquisa, se o cartão do veículo que está sob sua responsabilidade
possui saldo, sendo que, em caso de não verificação pelo motorista, a Contratada Gerenciadora não poderá ser
responsabilizada por má conduta do motorista da Contratante. Estamos corretos?

Exemplo: Realiza o abastecimento sem verificar o saldo e depois tenta passar o cartão. A transação não será
autorizada pela gerenciadora por falta de saldo, mas o abastecimento já foi realizado, de modo indevido.

 

4)            Sobre o item 2.2.2.11, letra “g”, possibilidade de layout e formatação de campos, informamos que os
relatórios emitidos pelo sistema já são pré-formatados, podendo o Gestor da Frota, caso seja necessário, realizar a
compilação de diversos relatórios em um relatório de seu interesse. No entanto, caso não seja esse o desejo da
Prefeitura, a Comissão Técnica precisa especificar qual seria o exato layout necessário para atendido da demanda,
pois, como arquivos fazem parte do produto de gerenciamento, é preciso especificar no edital os requisitos mínimos
de atendimento.

Desta forma, solicitamos a publicação do layout do arquivo para validação das empresas interessadas no certame.

 

5)            Sobre o item 2.2.2.12, acesso livre ao sistema de gerenciamento, informamos que por questões de
segurança das informações dos nossos clientes e por obrigações contratuais, nenhuma pessoa que não faça parte
do rol de autorizados pelo cliente possui acesso a nossa plataforma de gerenciamento. Desta forma, entendemos
que o “acesso livre” disposto pela Prefeitura quer dizer que deverá ser criado uma senha de acesso com parâmetros
universais ou apenas de consulta, que poderá ser utilizado de modo individual ou coletivo OU quer dizer que as
senhas de acesso ao sistema deverão possuir “acesso livre”, ou seja, acesso ilimitado à plataforma de
gerenciamento. Estamos corretos?

Em caso negativo, especificar como seria o acesso.
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6)            Sobre o item 2.2.2.12, possuir tecnologia que forneça um perfil mínimo de funcionalidade, a serem
alimentações por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para a Contratante, entendemos
que a empresa gerenciadora deverá oferecer um perfil de acordo com o solicitado pela Contratante no quesito
permissões e consultas. Estamos corretos?

 

7)            Sobre o item 2.2.2.29 e 2.2.2.31, todos os relatórios devem ser gerados no sistema por período pré-
estabelecido, informamos que o sistema de gerenciamento consegue captar uma infinidade de informações sobre
as operações realizadas pelos veículos cadastrados, todas essas informações são devidamente registradas e salvas
dentro do sistema. No entanto, devido a capacidade sistêmica, existem relatórios com períodos máximos para
emissão, sendo que, para ter acesso a determinados relatórios cujo o prazo exceda a 12 meses de tempo, como
filtro de busca, é necessário realizar através da plataforma de gestão a abertura de protocolo, que é atendido no
prazo de até 48 horas. Entendemos que dessa forma estaremos atendendo às necessidades do órgão. Estamos
corretos?

Ainda, em caso de resposta negativa, solicitamos que seja apresentado o estudo técnico que validou essa
necessidade como imprescindível para operação do contrato, bem como, apresente relatório que demonstrou que
existem fornecedoras atuantes no Brasil com sistemas operantes sem a restrição descrita no item.

 

8)            Sobre o item 2.2.2.29, todos os relatórios devem ser gerados em planilha excel, informamos que
possuímos uma infinidade de relatórios exportados em excel. No entanto, não é possível a realização de exportação
de 100% dos relatórios nesse formato, sendo possível em doc, docx, pdf, txt ou similares.

Assim, entendemos que, como há uma série de ferramentas que realizam conversões (exemplo: site SMALL PDF),
inclusive gratuitas, fornecendo relatório com todos os dados solicitados pelo cliente, estaremos atendendo às suas
necessidades principais. Estamos corretos?

 

9)            Sobre o item 2.2.2.34, os preços dos combustíveis devem ser compatíveis ou inferiores com os valores
de mercado, conforme monitoramento da ANP, informamos que para os clientes que desejam estipular tanto
valor mínimo quanto valor máximo para o litro do combustível dependendo do tipo, oferecemos na nossa plataforma
de gerenciamento um aplicativo que permite a parametrização dos valores máximos, sendo que o cliente pode
inserir qualquer informação que desejar, inclusive o valor médio publicado pela ANP. Assim, basta somente o Gestor
da Frota acessar o sistema, ir na aba de parametrização de valor e inserir os valores máximos (ou mínimos)
desejáveis, por posto ou região ou cidade. Realizando essa operação, o sistema de gerenciamento só aceitará
transações até o valor estipulado pelo órgão e a Empresa Gerenciadora garantirá que todo valor cobrado será o
valor da bomba (que sempre obedecerá ao valor limite cadastrado). Desta forma entendemos que estaremos
atendendo às necessidades do edital. Estamos corretos?

 

10)         Sobre o item 7.1, apresentação da Nota Fiscal em duas vias, informamos que somos obrigados pela Lei
Brasileira a trabalharmos somente com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Assim, buscando maior agilidade e
facilidade na entrega dos documentos fiscais aos nossos clientes, ao final de cada faturamento, disponibilizamos a
NF-e através de link de acesso dentro da ferramenta de gerenciamento, inclusive com envio de e-mail automático
comunicando a liberação do arquivo. Assim, basta o Gestor da Frota e/ou Funcionário Responsável pelo pagamento
acessar a Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, entendemos que estaremos atendendo às necessidades do edital e
do órgão. Estamos corretos?

Gize-se que os relatórios para conferência do faturamento também ficam disponíveis na ferramenta, sendo possível
constar na NF-e o número do contrato, já que o objeto, por si só, virá descrito como abastecimento e taxa de
administração, respectivamente.

 

 

11)         Sobre o item 7.5.11, adimplemento formalizado mediante atesto, entendemos como correto que o atesto
da NF-e deverá ser realizado até o prazo máximo de pagamento da Nota Fiscal, ou seja, até 30 dias. Estamos
corretos?

 

Gize-se que questionamos isso porquê, não sendo definido o prazo máximo para atesto da Nota Fiscal pelo órgão, o
prazo de pagamento da Nota Fiscal poderá ser muito superior aos 30 dias  especificados no edital.

 

Exemplo 1 – sem prazo definido para atesto:

A empresa entrega a NF-E no dia 01/11 (com todas os dados corretos)
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O colaborador atesta a NF-E em 01/12

O prazo de pagamento será de 30 dias corridos + 30 dias

Resultado: prejuízo para Contratada.

 

Exemplo 2 – com o prazo de 30 dias conforme o edital:

A empresa entrega a NF-E no dia 01/11 (com todas os dados corretos)

O colaborador atesta a NF-E nos próximos 05 dias.

O prazo de pagamento será de 30 dias, incluindo o atesto.

Resultado: sem prejuízo para Contratada

 

12)         Sobre o Anexo C, Requisitos mínimos do termo de credenciamento – 1 via para o credenciado + 1 via
para a Gerenciadora + 1 via para o Gestor do Contrato, informamos que o sistema de gerenciamento de
abastecimento já possui requisitos e critérios específicos para credenciamento de estabelecimentos, sendo que
todos os estabelecimentos que passam a fazer parte da rede precisam seguir normativas e assinar contrato de
adesão estipulado por cada Empresa Gerenciadora. Desta forma, entendemos que, desde que a Empresa
Gerenciadora possua estabelecimentos idôneos e aptos pela ANP para comercializarem combustíveis, estará
atendendo às necessidades da Prefeitura. Estamos corretos?

 

Ainda, é preciso informar que o contrato assinado entre a Gerenciadora e o Estabelecimento
Credenciado faz parte do rol de documentos confidenciais das empresas desse ramo, pois constam informações
comerciais intrínsecas ao negócio. Assim, desde que o estabelecimento esteja disponível aos nossos clientes e seja
comprovado o vínculo através de Relação contendo todas as informações necessárias para o abastecimento e/ou
para realização de diligências, é meio hábil de comprovação de rede credenciada.

 

É importante ressaltar que para aceitação de um estabelecimento credenciado dentro da rede da
Contratada Gerenciadora é efetuado um estudo logístico e comercial, que determina, entre outros apontamentos, o
quanto é importante para o negócio e para os clientes da região a inserção de determinado estabelecimento
credenciado no rol para atendimento.

 

Assim, não basta o estabelecimento credenciado cumprir alguns requisitos e ter vontade de fazer
parte da rede da Credenciada, é necessário, também, que aquele estabelecimento seja importante para o negócio,
condições comerciais e para atendimento às necessidades dos clientes que utilizam os nossos serviços.

 

Desta forma, toda solicitação de credenciamento, em casos onde não existir gap, ou seja,
inexistência de número mínimo de estabelecimentos, conforme o edital, será efetuado estudo para verificar se
aquele estabelecimento credenciado também cumpre todos os critérios determinantes para o aceite do
estabelecimento. 

 

Ressalta-se que a propriedade da Empresa Gerenciadora é dos seus acionistas! Em nenhum
momento a Prefeitura de Porto Velho poderá interferir como se acionista fosse, desejando estabelecer como os
nossos contratos com terceiros serão operacionalizados, pois a relação comercial aqui é de cliente-fornecedor, e não
de acionista-acionista! Existem limites no poder deliberativo dos clientes, até mesmo para clientes públicos!

 

Assim, em caso de falta de bom atendimento por um credenciado, a Prefeitura de Porto Velho terá
todo poder para excluí-lo de sua lista de atendimento, bem como para indicar novo estabelecimento para fazer parte
da rede que atende a sua demanda. No entanto, não fará parte da negociação entre Gerenciadora e
Estabelecimento, mas poderá, caso deseje, realizar negociação direta do valor do combustível daquele posto
indicado ou de outro.
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Atenciosamente,

 

  Clara Gabriela Albino Soares

Mercado Público

 

Tel.  +55 51 3920 2200 Ramal 8273

clara.soares@edenred.com

 

  ticketlog.com.br

 

 

 

http://www.ticketlog.com.br/
tel:+55%2051%203920-2200
mailto:clara.soares@edenred.com
https://www.linkedin.com/company/ticket-log
https://www.youtube.com/channel/UC_S29N8ISfgFmRTXqrgx2sQ
https://pt-br.facebook.com/TicketLog/
http://www.ticketlog.com.br/
http://www.edenred.com.br/
http://goo.gl/tF8pJh

