
 
 

 

 

Pelotas, 17 de agosto de 2020. 

 

 

Processo:  0658.040620.0001 

Seleção Pública de Fornecedores – Edital nº 018/2020 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

O Diretor Presidente da Fundação Delfim Mendes Silveira, Prof. Marco Aurélio Romeu Fernandes, na 

qualidade de Autoridade Competente do Processo de Seleção Pública de Fornecedores em 

referência, vem apresentar seu esclarecimento ante ao “Pedido de Esclarecimento” protocolizado pela 

empresa NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS, nome fantasia de NEO  CONSULTORIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP, nos seguintes termos: 

 

Questionamentos empresa: 

 

1 - 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? 

 

2 - 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? 

 

3 – “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? 

 

4 - ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em caso de atraso no 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? 

 

5 - 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? 

 

6 - ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Solicitamos a relação da atual frota para fins de cadastro 

e fornecimento dos cartões. 

 

7 - ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Solicitamos a quantidade de cartões a serem fornecidos à 

Contratante. 

 

8 - 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? 

 

9 - Documentação referente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 9.3.1. registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, pertinente ao objeto a ser contratado; 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Hoje a empresa possui Registro no Conselho Regional de 
Administração de São Paulo – CRA/SP, estamos corretos ao afirmar que atendemos a exigência do 
item 9.3.1 do edital? Caso não, qual órgão/entidade profissional se faz necessário que a empresa seja 
cadastrada? 
 
10 - FATURAMENTO / PREÇO; 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que o faturamento para esse contrato é sobre 
os preços à vista de bomba. Estamos corretos com esse entendimento? 
 

 

Respostas FDMS: 

 

1 - Sim, atualmente a empresa que presta os serviços é a EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS 

LTDA – EPP, CNPJ 07.044.304/0001-08. A contratação com esta empresa atualmente é por dispensa 

de licitação e a taxa praticada é de 0,00 % (zero por cento). 

 

2 -  Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação Delfim Mendes Silveira - 

FDMS para a assinatura do Termo de Compromisso de Fornecimento, poderá ser encaminhada para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, 

posteriormente, deverão ser encaminhada(s) ao seguinte endereço: Rua Lobo da Costa, n° 447 – 

Centro – CEP: 96.010-150 Pelotas/RS, em virtude da pandemia de Covid-19. 

 

3 - O prazo interno da FDMS para aceite da coordenação do projeto atualmente é de 1 (um) dia útil o 

qual está incluso nos 20 dias corridos para pagamento. 

 

4 – Esta situação não foi prevista no edital, visto que a FDMS trabalha para cumprir o prazo estipulado 

no edital (item 3.3). 

 

5 – Não. A contratada deverá atender a demanda da contratante (FDMS) mediante assinatura do 

termo de compromisso de fornecimento (CONTRATO), desta maneira pedimos que a contratada 

utilize de todos meios possíveis para agilizar este processo, não prejudicando assim as demandas em 

andamento. 

 

6 - Atualmente a FDMS utiliza 6 veículos, porém a relação final será passada à empresa vencedora 

da seleção publica de fornecedores edital 018/2020. 



 

7 – O objeto da seleção pública de fornecedores é: contratação de empresa especializada que utiliza 

tecnologia de cartão magnético ou com chip para fornecimento de combustíveis automotivos, com a 

implementação e gestão de sistema informatizado para a realização e controle de abastecimento para 

atender aos veículos eventualmente locados a serviço da FDMS, e a outros veículos previamente 

autorizados pela Fundação, por este motivo a FDMS não possui uma relação exata da quantidade de 

cartões que serão fornecidos pela contratada. Salientamos que, atualmente, a FDMS utiliza 6 veículos. 

 

8 – Não. O envio da rede credenciada deverá ocorrer após assinatura do termo de compronisso de  

fornecimento (contrato), o qual deverá respeitar o item 6.1.6 do edital, assim como, o item 6.1.8 no 

qual consta: A FDMS poderá solicitar a contratada, credenciamento de postos em cidades não 

credenciadas pela empresa contratada em todas as unidades federativas do Brasil. A contratada 

deverá providenciar o credenciamento de posto no município solicitado em até 15 dias consecutivos, 

após a solicitação de credenciamento de postos pela CONTRATANTE. 

 

9 – Sim. 

 

10 – O valor que será pago dependerá da taxa administrativa vencedora deste processo. Ou seja, o 

valor a ser pago dependerá exclusivamente do resultado desta seleção (podendo ser taxa negativa, 

taxa 0,00 ou positiva), conforme consta no item 3.1 do edital. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Marco Aurélio Romeu Fernandes 

Diretor Presidente 

Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS 

 

 

 


