
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 115/2021

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA ADMINISTRAÇÃO COM AUTO GESTÃO DA FROTA
PARA ABASTECIMENTO VIA CARTÃO MAGNÉTICO E/OU SIMILAR (INCLUSO TODOS OS
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ARLA 32, ADITIVOS E DERIVADOS EM GERAL) E
MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO
DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA,
TAPEÇARIA, BORRACHARIA, SOCORRO MECÂNICO, LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E
PARTES ELÉTRICAS DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, GERADORES, ROÇADEIRAS, CORTADORES E MAQUINÁRIOS, QUE
COMPÕEM O PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, DE
FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR
MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA
SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO EM ÂMBITO
M U N I C I P A L , E S T A D U A L E N A C I O N A L .

Nobre licitante, em atenção ao e-mail recebido na quinta-feira, 16/09/2021 às
14:29, que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e
sobre elas solicita esclarecimentos, conforme o Item: 5.1 do Edital de convocação,

Em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização
da Sessão do Pregão, poderá ser feito pedido de esclarecimentos
sobre este Edital, ou seja, até o dia 16 de setembro de 2021 até às
13h via e-mail licita3@pva.mt.gov.br;

Verifica-se que vosso pedido encontra-se intempestivo, ainda assim venho a
responder:

ESCLARECIMENTO 01

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Referente aos subitens 18.21.1 e 18.21.2.
do Termo de Referência, o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, suas adequações e atualizações pertencem à Contratada, tendo em
vista que a Contratante não poderá distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações. Entendemos que os direitos autorais da solução, do projeto,
especificações técnicas da documentação produzida e congêneres, e de todos os
demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, dependem única e exclusivamente da autorização da
Contratada, sendo inexequível a aplicação de
multa e sanções civis e penais por parte da Contratante. Informamos ainda que os
relatórios gerenciais ficaram
disponíveis para consultas, assim a empresa que continuará os serviços, poderá
alimentar e adequar seu sistema.
Entendemos que os itens mencionados tratam se de um vício e não se enquadra no
nosso objeto. Estamos corretos?

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 02
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO 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: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 03
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Será admitida oferta de taxa negativa?

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 04
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Será admitida oferta de taxa zero?

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 05

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Em relação a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
e/ou Fatura(s), utilizamos a Nota Fiscal Eletrônica por obrigação de Lei Nacional. Sendo
assim, disponibilizaremos junto ao sistema tecnológico um módulo especial (Financeiro), no
qual estarão disponíveis todas as Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) juntamente com os
relatórios analíticos e sintéticos para conferência/atesto delas. No mesmo módulo também
disponibilizaremos todas as certidões de regularidade da empresa contratada necessárias
para composição do processo de pagamento.
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Desta maneira estamos corretos que atenderemos a alínea "b"?

Resposta: alínea "b" referente a qual item? Conforme a Artigo 60 da lei 4.320/64 “É
vedada a realização de despesa sem prévio empenho.” as notas fiscais deverão
obrigatoriamente ser emitidas somente após a emissão da nota de empenho, onde
deverá constar o numero do empenho no corpo da NFe/NFs; e apresentadas
juntamente com as certidões de regularidade fiscais e trabalhistas.

ESCLARECIMENTO 06

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO No caso de tratores, máquinas agrícolas e
implementos, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, entendemos que a
logística de abastecimento ficará sob responsabilidade do contratante, estamos
corretos no entendimento?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 07

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Referente a exigência no subitem 4.12 do Termo de
Referência, solicitando a apresentação da Rede no Território Nacional, entendemos que
podemos apresentar uma Rede de Postos e Oficinas no Município de PRIMAVERA DO
LESTE - MT e/ou região circunvizinha, assim como a capital do Estado, esta Rede atenderá
a demanda supracitada em edital. Estamos certos no entendimento?

Resposta: o anexo I “termo de referência” pormenoriza as cidades e quantidades de postos
de abastecimentos, autopeças e oficinas.

ESCLARECIMENTO 08

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Com relação ao funcionamento off-line do sistema,
por motivos de segurança as transações não são efetivadas via POS (Point of Sale) caso
não haja rede disponível, como alternativa forneceremos a Contratante SAC 0800, com
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, todos os dias do
ano, para que sejam finalizadas tais transações, a ligação será gravada, os dados
necessários serão coletados e um comprovante dessa transação ficará disponível para
acesso em nosso sistema para conferência do gestor, caso seja necessário. Desta forma,
com o fornecimento de tal sistema, estamos corretos em nosso entendimento de que
atenderemos ao solicitado no subitem em comento?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 09

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO O prazo para execução dos serviços de manutenção
pode ser especificado, em comum acordo, entre a Contratante e o estabelecimento
credenciado através de nosso sistema no momento de realização das cotações. Sendo
assim, o prazo de 05 (cinco) dias poderá sofrer alterações, tendo em vista a demanda de
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peças, mão de obra e serviço a ser realizado pela oficina credenciada. Com a
disponibilização de tal sistema para que ocorra tal negociação atenderemos ao solicitado no
subitem 10.15?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 10

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Entendemos que os serviços de lavagens deverão
ser inclusos na Ordem de Serviço que a contratante encaminhará ao estabelecimento
credenciado, sendo que o custo do mesmo ficará sobre responsabilidade da contratante.
Desta maneira estamos corretos no entendimento?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 11

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Referente ao subitem 12.15 do Termo de Referência,
onde menciona o prazo de 30 dias a validade dos orçamentos, fica impraticável, pois, o
objeto de Manutenção Preventiva e Corretiva sofre constantes flutuações do mercado.
Neste caso o contratante poderá solicitar um novo orçamento sempre que for necessário.
Diante do exposto estamos atendendo o subitem 12.15?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 12

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Disponibilizaremos no sistema tecnológico todos os
mecanismos necessários para que o Gestor da Frota da Contratante parametrize os valores
máximos dos combustíveis que os veículos poderão abastecer, de acordo com a média dos
preços praticados no mercado, assim como relatórios e módulo exclusivo para
acompanhamento dos valores dos combustíveis praticados. Desta maneira o Gestor poderá
indicar aos condutores os estabelecimentos que estão praticando os preços médios, sendo
que o faturamento deverá ser preço de bomba.

Desta maneira, estamos corretos no entendimento?

Resposta: NÃO! Anexo I termo de referências Item 4.44. Os preços dos combustíveis serão
pagos mensalmente conforme tabela ANP RONDONÓPOLIS - MT vigente para a data do
abastecimento.

ESCLARECIMENTO 13

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em relação ao prazo de entrega da rede,
entendemos que devemos considerar o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da
assinatura do contrato. Estamos certo desse entendimento?

Resposta: NÃO! A implantação do sistema informatizado de gerenciamento de
manutenção de frota, de suas funcionalidades, de operacionalização e apresentação
de rede credenciada capaz de suprir as necessidades da Contratante, deverá
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ocorrer num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de
assinatura do ata/contrato.

ESCLARECIMENTO 14

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Solicitamos o quantitativo de veículos da
frota que irão utilizar os serviços de manutenção, bem como suas marcas, modelos
e ano de fabricação dos mesmos. Solicitamos, ainda, que sejam destacados os
veículos em garantia, se houverem, e em caso positivo, em quais cidades deverão
ser disponibilizadas as concessionárias solicitadas em edital.

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Qual o sistema operacional utilizado pela
Contratante, o layout necessário, itens desejados e tipo de documento de integração?

Resposta: Sistema “Assessor Público” itens desejados e tipo de documento de
integração são requesitos técnicos dos quais este pregoeiro não possui
conhecimento técnico.

ESCLARECIMENTO 16

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Disponibilizamos central de atendimento 24
(vinte e quaro) horas, sistema web [online] e preposto com atendimento remoto e, se
necessário, com atendimento presencial no menor prazo possível, a partir da
convocação, para comparecer no local designado, de acordo com as exigências da
Contratante.

Diante do exposto, torna-se dispensável a exigência de preposto por região do País.
Estamos corretos em nosso

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 17

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Solicitamos a relação da atual frota para fins
de cadastro e fornecimento dos cartões.

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 18
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ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Em relação a Frota de veículos apresentada,
solicitamos os seguintes esclarecimentos:

I) Atualmente existem veículos em garantia de fábrica?

II) No caso de existência de veículos em garantia de fábrica, solicitamos as marcas,
modelos e ano de fabricação dosmesmos, bem como em quais cidades deverão ser
disponibilizadas as concessionárias solicitadas em edital.

III) Em caso negativo de resposta, entendemos que as concessionárias só serão
necessárias no caso de novas aquisições de veículos. Desta maneira estamos corretos no
entendimento?

Resposta: Pergunta já respondido em esclarecimento anterior, favor acessar a página
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”.

ESCLARECIMENTO 19

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO No caso d “MÁQUINAS, GERADORES E
MAQUINÁRIOS”, entendemos que o órgão fará o deslocamento dos mesmos para
abastecimento, estamos corretos no entendimento?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

ESCLARECIMENTO 20

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Referente a exigência no subitem 4.12 do
Termo de Referência, solicitando a apresentação da Rede no Território Nacional,
entendemos que podemos apresentar uma Rede de Postos e Oficinas no Município
de PRIMAVERA DO LESTE - MT e/ou região circunvizinha, assim como a capital do
Estado, esta Rede atenderá a demanda supracitada em edital. Estamos certos no
entendimento?

Resposta: Pergunta já respondida. Tem-se a impressão de que vossas perguntas são nada
mais de que CTRL+C e CTRL+V;

ESCLARECIMENTO 21

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Tendo em vista a complexidade da maioria dos
serviços de manutenções corretivas e preventivas, o prazo de 5 (CINCO) DIAS se torna
muitas vezes inexequível para realização dos serviços de manutenções preventivas e
corretivas. Sendo assim, o estabelecimento credenciado realizará o serviço de manutenção
no menor prazo possível tendo em vista à necessidade de realização da manutenção por
parte da Contratante. Desta maneira, estamos corretos que atenderemos ao subitem 10.15?

Resposta: Pergunta já respondida. Tem-se a impressão de que vossas perguntas são nada
mais de que CTRL+C e CTRL+V;

ESCLARECIMENTO 22
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ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO Dada a natureza do objeto de fornecimento
de sistema para a manutenção veicular, ofereceremos relatórios com os dados da
frota, que serão fornecidos pela Contratante. Entendemos que a exigência de
consulta e confirmação se valores da tabela FIPE ultrapassam ou não o valor
correspondente de 50% do veículo fica sob responsabilidade do Gestor do contrato.
Estamos corretos em nosso entendimento?

Resposta: sim, vosso entendimento está correto.

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


