
                    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 A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se de pedidos de esclarecimentos formulados pelas
Empresas abaixo identificadas, em face 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. 

Prima  facie, importa  consignar  que  os  pedidos  de
esclarecimentos atinentes aos procedimentos licitatórios não comportam
rigorismos  quanto  à  forma  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 15.01.2018 devem ser
tidos por tempestivos os pedidos de esclarecimento ora respondidos.

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

Analisando os pedidos de esclarecimentos infere-se que
boa parte dos pontos suscitados são afetos à fase de execução dos
serviços, as quais foram inseridas no Edital por constarem dos autos,
especificamente  no  Termo  de  Referência  elaborado  pelo  Órgão
requisitante responsável pela fase de planejamento, responsável pelos
estudos e levantamentos que culminaram com as disposições do citado
Termo  de  Referência.  In  casu,  o  Órgão  Requisitante  é  a
Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP.
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Desta  forma,  tendo  sido  submetidos  os  esclarecimentos
solicitados,  a  Superintendência  Municipal  de  Gastos  Públicos,  na
qualidade de demandante dos serviços, afim de subsidiar os pedidos de
esclarecimentos ora analisados, manifestou-se nos seguintes termos:

a)  Dos  questionamentos  apresentados  pela  Empresa  TRIVALE
ADMINISTRADORA LTDA, encaminhou e-mail em 08.01.2018, com seguintes
questionamentos: 

Questionamento 01:
Será aceito cartão APENAS com tarja magnética ou é obrigatório
chip?

Resposta da SGP ao Questionamento 1:
Conforme especificado no Termo de Referência, ANEXO II do Edital
em  referência,  especificamente  em  seu  item  2,  que  trata  da
descrição  do  objeto,  será  aceito  cartão  APENAS com  tarja
magnética, Cartão  APENAS com CHIP, bem como, cartão que possuam
ambas as tecnologias. Portanto não é obrigatório a utilização de
CHIP.

Questionamento 02:
9.1.29. Apresentar mensalmente, sempre, junto à Nota Fiscal da
contratada, para ser verificado e rubricado pelo Gestor e Fiscal
do Contrato, a Nota Fiscal acompanhada do relatório de todos os
abastecimentos realizados pelos estabelecimentos credenciados.
Com base no item acima, questionamos:
É  obrigatória  a  emissão  de  notas  ficais  por  parte  da  rede
credenciada?  Em  caso  afirmativo,  de  quem  será  a  obrigação  de
recolha das mesmas junto aos postos (contratada ou contratante)?

Resposta da SGP ao Questionamento 02:
É  obrigatória  à  emissão  de  nota  fiscal  por  parte  da  rede
credenciada, entretanto, para fins de pagamento da CONTRATADA NÃO
será exigida apresentação de Notas Fiscais da Rede Credenciada,
inexistindo  também  obrigatoriedade  de  recolhimento  das  aludias
notas,  uma  vez  que  tal  exigência  já  se  mostrou  inviável  em
contratações similares. 

Questionamento 03:
Uma vez que o Edital veda a apresentação de taxa de administração
igual  ou  inferior  a  zero,  solicitamos  informar  qual  será  o
critério de desempate em caso de apresentação de proposta com
valores iguais.

Resposta da Pregoeira ao Questionamento 03:

Sobre o tema, alertamos que o Edital dispõe em seu subitem 5.1.4.4
que  ”A proponente deverá inserir sua proposta no sistema, tendo
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como  base  de  adjudicação  final  (valor  máximo  de  aceitação  do
Pregoeiro) o valor máximo estimado para a licitação, no valor de
R$ 21.254.928,38 (vinte um milhões, duzentos e cinquenta e quatro
mil,  novecentos  e  vinte  e  oito  reais  e  trinta  centavos),  já
incluído o valor correspondente ao seu percentual proposto para a
taxa de administração”. 

Desta forma, conforme orienta o Edital será a partir desse valor
(proposta inicial cadastrada no sistema) que será iniciada a fase
de lances e, portanto, de acordo com as regras de funcionamento do
sistema  informatizado  pelo  qual  são  operacionalizadas  as
licitações eletrônicas no âmbito desta Prefeitura, o Licitações-e
disponibilizado pelo Banco do Brasil, não é tecnicamente possível
haver empate na fase de lances, uma vez que o sistema NÃO REGISTRA
um lance se outro fornecedor já tiver enviado um de mesmo valor
anteriormente na sala de disputa.1

b)  Dos questionamentos apresentados pela Empresa  PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA  EMPRESARIAL  LTDA, encaminhou  ao  e-mail  desta
Superintendência  em  09.01.2018  os  seguintes  pedidos  de
esclarecimentos:
 

Questionamento 01: Os serviços, objeto desta licitação, já eram 
prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual a empresa que
presta os serviços atualmente?

Resposta da SGP ao Questionamento 01:
Não,  esta  é  a  primeira  licitação  com  objeto  realizado  pela
Prefeitura de Porto velho, portanto, primeira contratação do tipo.

Questionamento 02:
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?

1 Neste sentido, ver a publicação “Orientações para o Fornecedor” com orientações para manuseio
do sistema pelos fornecedores disponibilizada pelo Banco do Brasil, pág. 21. Disponível em:
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf
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Resposta da SGP ao Questionamento 02:
Sim,  segundo  a  Superintendência  Municipal  de  Gastos  Públicos,
existe ciência quanto as alterações de tributação dispostas na Lei
Complementar 157/2016. O entendimento está correto. 

Questionamento 03: 
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?

Resposta da SGP ao Questionamento 03:
Sim, o entendimento está correto. Os abastecimentos devem ocorrer
em postos de combustíveis credenciados, de acordo as localidades
informadas no Anexo B do Termo de Referência, no mínimo.

Questionamento 04: 
O item 2.2.2.12 do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA dispõe 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  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  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 04:
Sim, o entendimento está correto. 
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Questionamento 05:
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 vedado 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?

Resposta da SGP ao Questionamento letra “a” do item 5:
Sim, o entendimento está correto.

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?

Resposta da SGP ao Questionamento letra “b” do item 5:
Sim, o entendimento está correto.
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c) Dos questionamentos apresentados pela Empresa Ticket Log – Ticket
Soluções HDFGT S/A, por sua vez solicitou os esclarecimentos abaixo: 

Questionamento 01:
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
atenderemos 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.

Resposta da SGP ao Questionamento 1:
Sim, o entendimento está correto.  

Questionamento 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?

Resposta da SGP ao Questionamento 2:
Sim, o entendimento está correto. Desde que observados os prazos
estabelecidos  nos  Subitens  13.2  e  13.3  do  instrumento  para
convocatório para tanto.

Questionamento 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.
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Resposta da SGP ao Questionamento 3:
Sim,  o  entendimento  está  correto,  o  que  se  quis  evitar  é  o
abastecimento além do saldo de empenho disponível para o contato.

Questionamento 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.

Resposta da SGP ao Questionamento 4:
O entendimento está correto, a Prefeitura utilizará os relatórios
preexistentes,  desde  que  contenham  informações  mínimas
especificadas  no  edital,  a  fim  de  realizar  a  compilação  de
diversos relatórios em um relatório de seu interesse, portanto não
é obrigatória a criação de novos layout nos relatórios.

Questionamento 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.

Resposta da SGP ao Questionamento 5:
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 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?

Resposta da SGP ao Questionamento 6:
Sim, o entendimento está correto.
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Questionamento 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.

Resposta da SGP ao Questionamento 7: 
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 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?

Resposta da SGP ao Questionamento 8:
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 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
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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
atenderemos às necessidades do edital. Estamos corretos?

Resposta da SGP ao Questionamento 9: 
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 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.
Resposta da SGP ao Questionamento 10:
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 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?

Resposta ao Questionamento 11: 
Esclarecemos  que  de  acordo  com  o  subitem  7.2  do  Termo  de
Referência (Anexo II do Edital) e ainda, Cláusula 4.2 da Minuta de
Contrato  (Anexo  VII),  a  Administração  possui  prazo  de  até  5
(cinco)  dias  contados  do  recebimento  dos  documentos  para
conferência.

Questionamento 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
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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?

Resposta da SGP ao Questionamento 12: 
Sim, segundo o Órgão demandante o entendimento está correto.

Questionamento 13: 
Sobre  o  item  2.3.2, o  sistema  P.O.S  deverá  compreender  as
seguintes funcionalidades: km mínimo e máximo, intervalo mínimo de
transação, valor mínimo e máximo por tipo de combustível, valor
mínimo por serviço, informamos que o sistema de gerenciamento de
abastecimento possui todos os parâmetros descritos acima, sendo
que,  após  parametrizados,  os  P.O.S  não  aceitarão  transações
diferentes do parametrizado. Desta forma entendemos que estaremos
atendendo às necessidades do edital. Estamos corretos?

Resposta da SGP ao Questionamento 13:
Sim, o entendimento está correto.

Questionamento 14: 
Tendo em vista o objeto a ser contratado ser pós-pago, ou seja,
primeiro  a  Prefeitura  utiliza  do  sistema  e  depois  efetua  o
pagamento  dos  valores  utilizados,  foi  realizado  estudo  de
capacidade  econômico-financeira  da  Prefeitura  no  quesito
inadimplência  com  seus  prestadores  de  serviços.  Assim,  foi
diagnosticado que 83% dos pagamentos estão com mais de 60 dias.
Desta forma, solicitamos explicações quanto ao fato e requeremos
garantia de pagamento dentro do prazo estabelecido no edital e/ou
cumprimento  de  acordo  posteriores  realizados  entre  a  empresa
gerenciadora e a Prefeitura.

Resposta da Pregoeira ao Questionamento 14:
Quanto  à  forma  de  pagamento,  cumpre  lembrar  que  o  contrato
decorrente  desta  Licitação  tem  natureza  administrativa  e  está
sujeito a legislação especial, em especial as Leis 8.666/93 e n.
4.320/1964, entre outras aplicáveis à espécie. 

No  tocante  ao  citado  estudo  que  resultou  na  demonstração  de
existência de índice de inadimplência superior a 80% por esta
Prefeitura Municipal, considerando que o mesmo não foi apresentado
na peça impugnatória e mesmo que fosse, restaria a necessidade de
observar que o tema refoge às competências desta Superintendência
Municipal de Licitações e não deveria ser tratada nesta fase do
procedimento, porquanto nem há contrato firmado ainda o afasta
qualquer manifestação acerca de inadimplência no caso concreto. 
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No mais, as garantias de pagamento são as mínimas estabelecidas na
Lei à espécie e consta das cláusulas contratuais as obrigações da
Administração  quanto  ao  pagamento,  inclusive  com  atualização
monetária quando ocorrerem atrases por culpa exclusiva sua. 

Observa-se quanto ao questionamento acerca de eventual garantia de
pagamento que o pagamento será garantido por contrato e nota de
empenho, na forma da Lei inexistindo possibilidade jurídica de
outras  garantias  ao  fornecedor  contratado  por  falta  de  amparo
legal. 

Cumpre esclarecer entretanto, que instada a analisar o item, a SGP
fez  constar  que  a  atual  Gestão  está  buscando  honrar  os
compromissos da Administração nos prazos avençados. 

CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito

acima desenvolvidas, recebo os pedidos de esclarecimentos atinentes ao

Edital do Pregão Eletrônico n. 46/2017 e procedo aos encaminhamentos

devidos. 

Porto Velho, 11 de janeiro de 2017. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML
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