
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 044/2020

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE 
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital.

REQUERENTES: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA e PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

No dia 09/01/21, a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA enviou pedido de 
esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 044/2020, o qual será aqui 
respondido:

QUESTIONAMENTO 01: 

A Prefeitura tem ou já teve fornecedor para o objeto ora licitado? Em caso, afirmativo, qual é a 
empresa e a taxa de administração praticada?

Resposta do órgão demandante: Contrato atual com a empresa Ticket Soluções. Taxa atual é de 
1,5%.

QUESTIONAMENTO 02: 

Qual a quantidade de veículos a ser atendida pela licitação em questão?

Resposta do órgão demandante: Aproximadamente 50.

No dia 18/01/21, a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA enviou pedido de esclarecimento referente ao edital do pregão eletrônico nº 044/2020, o 
qual será aqui respondido:

QUESTIONAMENTO 1
Entendemos que como alternativa a convocação, compreendemos que poderá ser aceito o envio 
do Contrato/ Ata de Registro de Preço, via postal com AR (Aviso de Recebimento) ou meio 
eletrônico, para assinatura contratual. Desta forma, estamos certos em nosso entendimento?

Resposta do órgão demandante: O subitem 17.3 do edital determina que a Adjudicatária deverá 
assinar o contrato dentro do prazo de 05(cinco) dias contados da respectiva convocação. Cabe 
esclarecer que a partir da convocação o contrato poderá ser tramitado para assinatura via postal 
com AR ou por meio eletrônico, desde que respeitado o prazo definido no edital.

QUESTIONAMENTO 2
Os serviços, objeto desta licitação, já são prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual 
a empresa prestadora dos serviços e qual a taxa de administração atualmente praticada?

Resposta do órgão demandante: Contratada atual: Ticket Soluções, Taxa atual: 1,5%.
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QUESTIONAMENTO 3
Em caso de atraso nos pagamento, quais os índices financeiros que serão adotados como critério 
de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento?

Resposta do órgão demandante: O Município não tem o histórico de atraso de pagamentos nesse 
contrato, sendo, portanto, desnecessário estabelecer um índice financeiro para essa hipótese. 
Caso tal situação ocorra, será respeitada a legislação aplicável e frente ao caso contrato, 
verificada a aplicabilidade de determinado índice.

QUESTIONAMENTO 4
Quanto ao atesto da Nota Fiscal/Fatura, podemos considerar que estará incluso no prazo de 15 
(quinze) dias para pagamento. Desta maneira, estamos corretos no entendimento?      

Resposta do órgão demandante: O prazo de 15 para pagamento terá sua contagem iniciada na 
data do atesto das notas fiscais. O atestamento é feito no mesmo dia do recebimento das notas 
fiscais, desde que a entrega seja feita de forma completa.  

QUESTIONAMENTO 5
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 do órgão demandante:  Não. Os serviços de lavagem, bem como troca de filtros, 
aditivos, óleos lubrificantes e borracharia, além de estarem disponíveis nas oficinas 
credenciadas, devem também estar disponíveis para realização e pagamento via cartão 
microprocessado. Assim, caso o posto de combustível ofereça esses serviços, e o mesmo seja 
demandado pelo usuário, os serviços deverão ser executados no posto de combustível, pagos 
com o cartão e o valor deduzido do saldo do mesmo, independentemente de ordem de serviço.

QUESTIONAMENTO 6
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 do órgão demandante: Quantitativo de veículos = 27,  Quantitativo de equipamentos = 
25.

Não existem veículos em garantia e todos estão alocados no Município de Belo Horizonte.

Os detalhes como placa, marca, modelo e ano de fabricação serão repassados no ato do cadastro 
dos mesmos. Essa informação é irrelevante para a licitação.

QUESTIONAMENTO 7
Entendemos que por tratar-se de um Órgão Municipal, podemos apresentar uma rede de postos 
e oficinas no Município de Belo Horizonte e Região metropolitana. Assim, esta rede atenderá a 
demanda supracitada em edital?

Resposta do órgão demandante: Em parte. A rede credenciada de oficinas pode estar localizada 
no Município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, mas a rede de postos deve ter 
abrangência nacional, uma vez que alguns veículos precisam se deslocar para outras regiões, em 
especial, Interior de MG, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
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QUESTIONAMENTO 8
O cartão magnético será vinculado ao veículo. Sendo assim, forneceremos um cartão por 
veículo de acordo com relação da frota disponibilizada e aos condutores forneceremos matrícula 
e a possibilidade de formulação de senha pessoal intrasferível no ato do primeiro abastecimento, 
garantindo mais segurança a Contratante. Desta maneira, atenderemos o solicitado no Subitem 
3.1.3.

Resposta do órgão demandante: Sim, correto.

QUESTIONAMENTO 9
Com relação ao Subitem 13.4, entendemos que, para atendimento do teste prático o qual o item 
se refere, será concedido o prazo mínimo de 05 (cinco) dias, contados a partir da declaração de 
vencedor, para realização da apresentação do sistema informatizado e apresentação da 
documentação elencada em seus subitens. Estamos corretos no entendimento?

Resposta do órgão demandante: O edital será alterado para detalhar os procedimentos relativos 
ao teste de conformidade.

QUESTIONAMENTO 10
Nos casos de falha do sistema de gerenciamento de Manutenção e da ocorrência de situações 
adversas como falta de energia elétrica, entre outros, iremos disponibilizar procedimento 
contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente 0800, 24 horas 7 dias da semana, 
sendo que será disponibilizado em tempo real o serviço de manutenção através de ordem de 
serviço no sistema e nos casos de abastecimentos, será disponibilizado em tempo real o 
abastecimento no sistema para gerenciamento do gestor do contrato, tornando dispensável o 
formulário. Diante do exposto estamos atendendo o Item 8 supracitado?

Resposta do órgão demandante: A Contratada deverá apresentar um sistema de 
contingenciamento de forma a possibilitar o abastecimento e a manutenção de forma 
ininterrupta.

QUESTIONAMENTO 11
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 2.6. supracitado? 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 (Reserva) toda a responsabilidade será 
da Contratante.

Resposta do órgão demandante: Sim. O entendimento está correto.

QUESTIONAMENTO 12
Solicitamos a relação da atual frota para fins de cadastro e fornecimento dos cartões.

Resposta do órgão demandante: A relação da frota de veículos com todas as suas características 
será fornecida somente ao vencedor do certame no ato da implantação do sistema.
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QUESTIONAMENTO 13
Solicitamos a quantidade de cartões a serem fornecidos à Contratante.

Resposta do órgão demandante: Serão inicialmente 52 (cinquenta e dois) cartões vinculados aos 
veículos e equipamentos, mais 05 (cinco) cartões coringa.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.

Original assinado

Rogério Ferreira Cabral

Pregoeiro


