
  
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Pregão Presencial nº 010/2018
Processo nº 012/2018
Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO  DO  ABASTECIMENTO  DE
COMBUSTÍVEIS  DE  VEÍCULOS  E  OUTROS  SERVIÇOS  PRESTADOS  POR  POSTOS
CREDENCIADOS

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa PRIME
CONSULTORIA  E  ASSESSORIA  EMPRESARIAL  LTDA.,  CNPJ:  05.340.639/0001-30,  sediada  em
Campinas/SP.

DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO:

O  pedido  de  esclarecimento  apresentado  pela  empresa  PRIME  CONSULTORIA  E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., em 09 de abril de 2018, é tempestivo, eis que apresentado de
acordo com o item XVII, subitem 17.8 do Edital.

Questionamento 1: 

O objeto licitado já era prestado por alguma empresa? Em caso positivo qual a empresa que
presta os serviços atualmente?

Resposta: Sim, Trivale Administração Ltda.

Questionamento 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.  Deste  modo,  entendemos  que  o  órgão  licitante  está  ciente  das
alterações quanto a tributação disposta 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?

Resposta: Sim. Para taxa de administração menor ou igual a zero, os pagamentos poderão ser
processados  através  de  FATURA.  Já  para  taxa  de  administração  maior  que  zero,  deverão  ser
disponibilizados  2  (dois)  documentos  de  cobrança:  a  FATURA  referente  a
COMBUSTÍVEIS/ÓLEOS/LUBRIFICANTES/FILTROS DE ÓLEOS E DERIVADOS, e a NOTA FISCAL
referente a taxa de administração.

Questionamento 3: 

Solicitamos os endereços das bases/unidades onde deverá ter rede credenciada.

Resposta:  Áreas  circunscritas  num  raio  máximo  de  5  (cinco)  km  da  Base  Operacional,
localizada na Rua dos Expedicionários,140, Centro, Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, onde deverá
existir um número mínimo de 03 postos credenciados, estruturados para fornecimento; e 

Considerando que os veículos constantemente se deslocam para diferentes regiões, além da
obrigatoriedade de credenciamento de postos no raio previamente definido próximo à Base Operacional,
será solicitado, que haja postos credenciados na Rodovia Régis Bitencourt, o mais próximo, possível,



  
das cidades de São Paulo e Curitiba/PR, e no município de São Paulo, será solicitado, no mínimo, um
posto para cada uma das regiões administrativas (centro, norte, sul, leste, oeste), devendo ainda atender
as demais exigências do Memorial Descritivo, anexo I do Edital. 

 
Questionamento 4:
 
Disponibilizaremos relação da rede credenciada via  sistema tecnológico,  então sempre que

achar necessário a contratante poderá fazer consulta online dos estabelecimentos credenciados, desta
maneira atenderemos ao item 8.17 da Minuta Contratual?

Resposta: Sim.

Questionamento 5: 

Tendo em vista a grande extensão territorial do País o prazo de 24 horas se torna muitas vezes
inexequível, sendo assim sempre que solicitado o comparecimento e não ser possível o cumprimento do
prazo de 24 horas devido a questões logísticas, será apresentado à contratante uma justificativa e o
preposto comparecerá no menor prazo possível perante à Contratante, desta maneira estamos corretos
que atenderemos ao subitem 2.16 do memorial descritivo?

 Resposta: Sim, mediante prévia justificativa. 

Questionamento 6: 

Disponibilizaremos todo suporte necessário com profissionais qualificados para atendimento de
todas as etapas da fase de implantação, de forma online/remota, desta maneira atenderemos ao item,
8.29 da Minuta Contratual?

Resposta: Sim.

Pariquera-Açu, 10 de abril de 2018.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro


