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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: P2018/136895-6 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n. 002/2019 

 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico n. 

002/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de vale 

combustível em forma de cartão magnético e/ou cartão eletrônico para gerenciamento e abastecimento 

de combustível, em rede credenciada de postos de combustíveis, contemplando ainda a implantação e 

operação de sistema integrado para 25 (vinte e cinco) veículos, conforme especificações constantes no 

Termo de Referência – Anexo I do edital, solicitado pela empresa PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 05.340.639/0001-30, doravante 

denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados no expediente colacionado ao PAe (Id: 2253). 

 

I – DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

O pedido protocolado é intempestivo, nos termos do item 3.1. edital, eis que data o 

protocolo de 28/1/2019, fora do prazo de 03 (três) dias úteis, contados retroativamente da data em que 

acontecerá o certame. 

Inobstante alegações quanto ao prazo indicado no Ato Convocatório, registra-se que 

os prazos elencados no referido edital estão em consonância com as Leis n. 8.666/1993 e 10.520/2000, 

permanecendo, assim, tais prazos fixados, inalterados. 

No caso em tela o prazo para o envio de pedidos de esclarecimentos expirou-se em 

24/1/2019. Dessa forma, sendo este pedido, enviado fora do prazo decadencial, resta claro a sua 

intempestividade, o que impossibilita seu conhecimento.  

Outrossim, conforme o ensinamento do mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes¹ em 

sua obra, “Caso a impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida com essa 

natureza, mas merece ser respondida, como qualquer documento que é dirigido à 

Administração¹.” Não obstante a intempestividade, mas em observância ao direito constitucional de 

petição, e prezando pela clareza do instrumento convocatório esclareço os pontos questionados pela 

empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

 

¹ FERNANDES, J.U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão eletrônico presencial e eletrônico. 

3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 539. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 

A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA apresenta os 

seguintes questionamentos, que já vão acompanhados das respectivas respostas: 

1. 6.3.4. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE, relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, com 

nome, endereço e telefone. Disponibilizaremos no sistema tecnológico integrado 

web on-line a listagem dos estabelecimentos credenciados atualizada em tempo real 

para que, sempre que necessário, os usuários da contratante a consultem. Desta 

maneira, entendemos que atenderemos o subitem 6.3.4.. Estamos corretos? 

Resposta: Sim. 

 

2. 5.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os objetos ora contratados 

efetivamente entregues. Entendemos que o prazo de atesto está incluso no prazo 

de 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal. Desta maneira estamos corretos 

no entendimento? 

Resposta: Sim, dado que o pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês 

subsequente ao vencido, o prazo para atesto, pelo fiscal do contrato, já se encontra 

compreendido pelo citado prazo. Logo, o prazo para pagamento definido pela alínea 

“a”, inc. XIV, do art. 40, da Lei n. 8.666/1993 não será ultrapassado. 

 

3. No ato do abastecimento, será disponibilizado ao condutor/motorista da frota 

uma via do comprovante de abastecimento. Este documento deverá ser entregue ao 

Gestor da Frota pelo condutor/motorista, sendo de responsabilidade da Contratante 

o recolhimento do Comprovante de Abastecimento e/ou de Serviço e da 

correspondente Nota Fiscal de cada transação efetuada. Desta maneira estamos 

corretos no entendimento? 

Resposta: Sim, contudo todas as transações efetuadas deverão permanecer 

registradas no sistema de gerenciamento a ser disponibilizado pela CONTRATADA, 

podendo serem acessadas a qualquer tempo. 

 

4. Disponibilizaremos no sistema tecnológico integrado web on-line a listagem dos 

estabelecimentos credenciados atualizada em tempo real para que, sempre que 

necessário, os usuários da contratante a consultem. Desta maneira, entendemos que 

atenderemos o subitem 6.3.4.. Estamos corretos? 

Resposta: Sim. 
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5. Qual a taxa máxima admitida para o presente certame? 

Resposta: Conforme subitem 3.2. do Termo de Referência – Anexo I do edital, e 

considerando pesquisa de preços realizada, a taxa de administração máxima 

admitida corresponde a 0,78% (setenta e quatro décimos por cento). 

 

6. Para toda a implantação da prestação de serviços de gerenciamento de 

Abastecimento, através de sistema informatizado, entendemos que o prazo mínimo 

será de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, sendo que o processo de 

implantação contempla as seguintes etapas: criação do banco de dados, cadastro de 

veículos e condutores encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos 

gestores, entrega de cartões magnéticos e demais processos pertinentes à 

implantação. Desta maneira, estamos corretos no entendimento de que será 

disponibilizado a Contratada o prazo mínimo de 15 (quinze) dias após a assinatura 

do contrato para toda a implantação da prestação de serviços de gerenciamento de 

abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado? 

Resposta: O prazo para implantação deverá obedecer ao disposto nos subitens 7.16. 

e 8.14. do Termo de Referência – Anexo I do edital, os quais são sequenciais. 

 

7. Disponibilizaremos cartões do tipo CORINGA aos veículos, sendo que para 

utilização será necessário a vinculação de determinado veículo ao cartão CORINGA, 

não sendo possível a utilização sem nenhuma vinculação. Tal restrição é exigida por 

questões de segurança. Desta maneira estamos corretos que atenderemos ao 

subitem 4.3.1.? Gize-se que em caso negativo, solicitamos apresentação do estudo 

que comprove prejuízo para a contratação e declaração que em caso de fraudes com 

o cartão Master toda a responsabilidade será da Contratante. 

Resposta: Sim, desde que de a quantidade de vinculações seja ilimitada. 

 

8. Entendemos que o prazo para o pagamento não será superior a 30 (trinta) dias 

contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, de acordo 

com o Art. 40, inc. XIV da Lei de Licitações - Lei 8666/93. Sendo assim, o pagamento 

será realizado em até 30 (trinta) dias contado a partir da data final do período de 

adimplemento. Estamos corretos no entendimento? 

Resposta: Conforme subitem 5.1.1. da Minuta do Contrato – Anexo III do edital, o 

pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido. 

Logo, o prazo para pagamento definido pela alínea “a”, inc. XIV, do art. 40, da Lei n. 

8.666/1993 não será ultrapassado. 
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9. Entendemos que o prazo de atesto está incluso no prazo de 30 (trinta) dias para 

pagamento da Nota Fiscal. Desta maneira estamos corretos no entendimento? 

Resposta: O prazo para atesto encontra-se compreendido no prazo informado na 

questão anterior. 

 

10. Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em 

caso positivo, qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração 

atualmente praticada? 

Resposta: Sim, atualmente os serviços são prestados pela empresa S.H. Informática 

Ltda, com taxa de administração de (-) 1,0% (um por cento negativa). 

 

Em face ao exposto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com 

a publicação do mesmo no site do CREA-MS, e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento 

licitatório. 

Campo Grande/MS. 

 

 

Assinado eletronicamente 

DAYANE LUCAS DA SILVA. 

Pregoeira 
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