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De : Cleison Lopes de Andrade
<cleison.andrade@neofacilidades.com.br>

Assunto : Pedido de Esclarecimentos - PE 18/2020 - Fundação
Delfim Mendes Silveira - FDMS

Para : licitacoes@fundacoesufpel.com.br
Cc : Felix Fernandes

<felix.fernandes@neofacilidades.com.br>, Julio
Cesar Miranda
<julio.miranda@neofacilidades.com.br>, Felipe
Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>,
Ana Scarassati <analises3@neofacilidades.com.br>,
Flavia Serafim <analises2@neofacilidades.com.br>,
Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>

Zimbra ricardo.lopes@fundacoesufpel.com.br

Pedido de Esclarecimentos - PE 18/2020 - Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS

Seg, 17 de ago de 2020 10:04
1 anexo

Prezados,
 
Bom dia,
 
A empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, vem
através deste, solicitar ESCLARECIMENTOS sobre o referido edital, como segue abaixo:
 
·        PERGUNTA 01 - ATUAL FORNECEDOR

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO 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?

·        PERGUNTA 02 - Prazo e forma para assinar o Contrato 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Qual será o prazo e forma (Presencial, Via Aviso
de Correspondência (AR) ou E-mail), para a assinatura Contratual após a convocação
formal da Contratante?

·        PERGUNTA 03 - PRAZO DE ATESTO
15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos,
após o fechamento do faturamento do mês, contados a partir do recebimento da nota
fiscal acompanhada dos relatórios individualizados por projeto e do “aceite” da
Coordenação do projeto, o qual atesta o recebimento/aprovação do
serviço/combustível, por intermédio de transferência bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
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?

·        PERGUNTA 04 - Atualização financeiro em caso de atraso de pagamento
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: 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
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parcela até a data do efetivo pagamento?

·        PERGUNTA 05 - IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA
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, 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 30 (trinta) dias, contatos do envio dos
dados da contratante, para finalização de todas as fases de implantação da prestação
desses serviços?

·        PERGUNTA 06 - RELAÇÃO DE FROTA
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Solicitamos a relação da atual frota para fins de
cadastro e fornecimento dos cartões.

·        PERGUNTA 07 - QUANTIDADE DE CARTÕES
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Solicitamos a quantidade de cartões a serem
fornecidos à Contratante.

·        PERGUNTA 08 - PRAZO DE ENTREGA DA REDE

ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em relação ao prazo de entrega da rede,
devemos considerar 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do
contrato para entrega da rede credenciada?

 
Aguardamos um breve retorno com os devidos esclarecimentos.
 
Desde já agradeço a atenção.
 
Atenciosamente.
 

 


