
                    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

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 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela Empresa
Saga Comércio, Serviço, Tecnologia e Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob
n.  05.870.713/0001-20,  com  endereço  à  Rua  Oriente  Tenuta,  n.  09,  Bairro
Consil,  Cuiabá-MT,  visando  aclarar  questões  concernentes  ao  procedimento
licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017,instaurado no
processo administrativo 02.00220/2017, deflagrado 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 no Edital e seus Anexos. 

Os  pedidos  de  esclarecimentos  atinentes  aos  procedimentos
licitatórios, via de regra, não comportam rigorismos quanto à análise da
forma de apresentação, devendo entretanto, ser verificada sua tempestividade
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  e  que  o  pedido  de
esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta Superintendência indicado no
edital em 20.02.2018, deve ser considerada como data de recebimento a data de
21.02.2018, contudo, ainda sim deverá ser analisada por ser tempestiva. 

 
DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

O questionamento formulado pelo fornecedor pode ser respondido
sem maiores fundamentações jurídicas, motivo pelo qual passo à resposta: 

Questionamento: 
Conforme  o  item  5  (subitem  5.1.4.1  do  edital)“5.1.4.1.  Para  efeito  de
orientação às empresas interessadas em participar do certame licitatório,
ficam estimados os valores referenciais dos combustíveis de acordo com a
Agência Nacional do Petróleo, no período de 15/10/2017 a 21/10/2017, sendo
que  será  considerada  vencedora  a  empresa  que  ofertar  a  MENOR  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO, que não deverá ultrapassar o percentual de 2,35%”. Gostaria de
saber referente ao lançamento da proposta via sistema se será lançando em
percentual ou moeda corrente? 
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Resposta da Pregoeira 01:

De acordo com o disposto no Edital, a inserção da proposta
no sistema será da seguinte forma:

5.1.4.4. A proponente deverá inserir sua proposta no sistema, tendo como
base de adjudicação final (máximo de aceitação para a contratação) o
valor máximo estimado para a  licitação, no  valor de  R$16.920.972,91
(Dezesseis milhões, novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois
reais e noventa e um centavos),  já incluído o valor correspondente ao
seu percentual proposto para a taxa de administração, apurada na forma
como segue: 

a) Deverá ser aplicado o percentual sobre o valor de R$ 16.532.460,10
(dezesseis milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e
sessenta  reais  e  dez  centavos),  tendo  como  base  de  aplicação  do
percentual o valor estimado do consumo para a licitação. Exemplo:
taxa de administração a ser proposta de 2,35%, (dois vírgula trinta e
cinco por cento) deverá ser lançado no sistema para disputa o valor
encontrado de   R$16.920.972,91, ou seja, R$16.532.460,10 acrescido de
R$388.512,81 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais
e oitenta e um centavos) de taxa de administração.

b) Para REGISTRO NO CONTRATO E PREENCHIMENTO DA PROPOSTA FINAL deverá
ser  convertido  o  valor  final  obtido  na  proposta  vencedora  em
percentual COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS, o qual será divulgado no Chat
Mensagem e demonstrado no Relatório Final do Pregoeiro para subsidiar
o  Contrato  e  conferência  da  proposta  final,  apurado  da  seguinte
forma:

Fórmula:

Onde:






x = % da taxa de administração, y = valor final da proposta 
vencedora, z = valor estimado de consumo de combustível 

5.1.5. Não será admitida proposta com percentual 0% (zero por cento) nem
taxas de administração negativas.

Desta forma, esclareço que para fins de cadastramento da
proposta no sistema, as interessadas deverão inserir sua proposta no sistema
em moeda corrente (Real), de acordo com as orientações dispostas no subitem
5.1.4.4 do Edital. 

Esclareço  por  fim,  para  que  sejam  dirimidas  todas  as
dúvidas, que o disposto no subitem 5.1.4.1 diz respeito à fonte (Tabela da
ANP e período) adotada para estimar o valor dos combustíveis que servirá
exclusivamente como base de orientação e incidência da taxa de administração
a ser proposta no certame, sendo o máximo admitido no Edital o importe de
2,35%.  O  valor  final  apurado  (em  Reais)  na  fase  de  lances  deverá  ser
convertido em percentual, conforme fórmula disposta na letra “b” do subitem
5.1.4.4 Edital. De mesmo modo, o envio da proposta escrita deverá constar o
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x = (y*100) ÷ z - 100
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valor em percentual e por escrito, conforme Modelo de Proposta constante do
Anexo I do Edital. 

CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões acima desenvolvidas, recebo o

pedido de esclarecimento atinente ao Edital do Pregão Eletrônico n. 46/2017 e

procedo aos encaminhamentos devidos. 

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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