
 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 007/2020 (PRESENCIAL) – CPL 
 
PROCESSO N.º: 021/2020 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento, implantação e operação de 
sistema informatizado e integrado, utilizado na operação de compra de peças e serviços, referente à 
manutenção de veículos leves e pesados em rede credenciada para uso da frota da LIMPEC, 
compreendendo a gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de 
cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e otimização do sistema 
operacional na manutenção da frota. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência 
e com fundamento na resposta expedida pelo Setor requisitante, informamos; 
 
PERGUNTAS: 
 
ESCLARECIMENTO 01: 
ITEM 8. ESTIMATIVA DE TAXA: 
SERÁ ACEITA TAXA NEGATIVA, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: A LICITANTE TERÁ UM PRAZO DE 
20 (VINTE) DIAS PARA INDICAR A REDE CREDENCIADA ELENCADA NO ITEM 16.1, QUE DARÁ O 
MESMO DESCONTO NEGATIVO PRETENDIDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMO CRITÉRIO 
DE ADJUDICAÇÃO. 
ESCLARECIMENTO DO PREGOEIRO: Entendemos que se ofertamos uma taxa negativa, devemos 
apresentar sua exequibilidade. Estamos correto no nosso entendimento? 
  
ESCLARECIMENTO 02: 
ITEM 9.3. Durante a licitação, após a definição da proposta de menor preço (maior desconto resultante), o 
licitante deverá preparar uma apresentação simulada do funcionamento de seu sistema. Caso o sistema 
avaliado não atenda às especificações exigidas no Anexo A deste termo, ele será desclassificado, sendo 
convocado o licitante subsequente que tiver ofertado menor preço (maior desconto resultante) considerado 
aceitável, para realizar a referida apresentação, e assim sucessivamente, até a aprovação de um sistema 
que atenda aos requisitos exigidos. O licitante que deixar de realizar a apresentação nos termos aqui 
apresentados terá sua proposta desclassificada. 
  
No termo de Referência: 17. ANEXO A – PROVA DE CONCEITO (PROOF OF CONCEPTS-POC) 
A PROVA DE CONCEITO É CONDICIONANTE PARA A CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA 
EMPRESA AREMATANTE EM 1º LUGAR E DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, POSTERIOR A SUA CLASSIFICAÇÃO, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA 
CONTRATANTE, MEDIANTE CONVOCAÇÃO. 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Uma vez que, a apresentação sistêmica é complexa e envolve 
vários tópicos, acreditamos que no certame será desnecessária, ocupando um tempo de suma 



 
importância no presente pregão. Como obrigação, caso vencedor, deveremos apresentar prova de 
conceito. Com isso o prazo de 5 dias, é o suficiente para a realização do mesmo e sanar todas as suas 
dúvidas referente ao sistema. Estamos corretos no nosso entendimento? 
  
ESCLARECIMENTO 03: 
13.1 Homologada a licitação pela Autoridade Superior, a LIMPEC convocará o proponente vencedor para 
assinar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação. Este prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que, alternativamente à convocação para a 
assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços ou aceite do instrumento equivalente, o referido 
documento poderá ser encaminhado para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico. Desta maneira estamos, 
corretos no entendimento? 
  
ESCLARECIMENTO 04: 
Atual Fornecedor 
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? 
  
ESCLARECIMENTO 05: 
15.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no campo VI – 
Dados do Edital. 
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos e serviços, bem como da taxa de administração, será feito mensalmente, em 
até 20 (vinte) dias, mediante apresentação das notas fiscais, que deverão ser processadas em 02 (duas) 
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e atestada pelo servidor designado para o 
acompanhamento e fiscalização do contrato. 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que, a menção feita no item 15.1 desse Edital , 
refere-se ao campo VII - Dados de edital. Desta maneira estamos, corretos no entendimento? 
  
ESCLARECIMENTO 06: 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Para toda a fase de implantação da prestação de serviços de 
gerenciamento de abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado, entendemos que o 
início do relacionamento entre contratante e contratada, se iniciam após assinatura do contrato. A 
implantação sistêmica contempla as seguintes etapas: criação do banco de dados, cadastro de veículos, 
condutores e informações financeiras encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos 
gestores, cadastro de novos credenciados, e demais processos pertinentes à implantação. Desta maneira, 
estamos corretos no entendimento de que será disponibilizado a Contratada o prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias, contatos do envio dos dados da contratante, para finalização de todas as fases de implantação da 
prestação desses serviços? 
 

ESCLARECIMENTO 07: 



 
11. GARANTIA CONTRATUAL E DOS SERVIÇOS: (pg. 20) 
A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, em qualquer das modalidades previstas no 

artigo 56 da Lei nº. 8666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. Essa garantia será 

devolvida a CONTRATADA, após o cumprimento integral das obrigações contratuais. 

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: De acordo com a garantia do contrato, qual será o prazo para 

apresentação? 

  

ESCLARECIMENTO 08: 
14. DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 14.4 Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar 

o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à LIMPEC. A referida convocação será feita 

através de envio de e-mail. 

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que, alternativamente à convocação para 

comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços ou 

aceite do instrumento equivalente, o referido documento poderá ser encaminhado para assinatura ou 

aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico. Desta maneira estamos, corretos no entendimento? 

  

ESCLARECIMENTO 09: 
15.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no campo VI – Dados do 

Edital. 

VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento dos produtos e serviços, bem como da taxa de administração, será feito mensalmente, em 

até 20 (vinte) dias, mediante apresentação das notas fiscais, que deverão ser processadas em 02 (duas) 

vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e atestada pelo servidor designado para o 

acompanhamento e fiscalização do contrato. 

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que, a menção feita no item 15.1 desse Edital , 

refere-se ao campo VII - Dados de edital. Desta maneira estamos, corretos no entendimento? 

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que o atesto da Nota Fiscal/Fatura estará incluso no 

prazo de 20 (vinte) dias para pagamento da mesma. Desta maneira estamos corretos no entendimento? 

 

 

RESPOSTAS:  
 
1. Sim. 
 
2. Não. Conforme o anexo A, a Prova de Conceito deverá ser realizada pela empresa arrematante do lote 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua classificação, regulamentado o que está descrito no 
subitem 9.3 do Anexo I do edital. Cabe salientar que é indispensável que, em contratação de solução de 
tecnologia da informação, a Administração verifique se o produto que está sendo ofertado realmente 
atende às suas exigências. Trata-se, inclusive, de procedimento realizado em praticamente todas 
licitações para a contratação de soluções deste natureza, dadas as complexidades que envolvem e o risco 
a que a Administração seria submetida ao declarar empresa vencedora do certame sem antes verificar se 
o produto ofertado realmente é adequado.  
 



 
 
3. A convocação e o envio do Contrato será via e-mail, a Contratada poderá encaminhar via Correio ou 
caso seja assinatura digital poderá ser encaminhado por e-mail.  
 
4. Sim, Trivale Administração LTDA, 4%. 
 
5. Sim, refere-se ao campo VII. 
 
6. Cadastramento de veículos, motoristas e outras informações adicionais serão informados de acordo 
com a emissão de ordem de serviço emitida pela contratante. 
  
7. Apresentada a garantia na Assinatura do contrato. 
 
8. Resposta no item 3. 
 
9. Sim, recebimento e atesto 
 
 
Em 07/11/2020 
 
Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da CPL 
 


