PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 040 -72015/2018
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 101/2020
ÓRGÃO DE ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Registro de preço para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados para Gerenciamento e Administração
de despesas de abastecimento da frota de veículos do SAMU, através de Internet, com
utilização de tecnologia de cartão micro processada - Chip ou Magnético, e da manutenção
automotiva (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, pneus, componentes,
acessórios entre outros materiais, inclusive, transporte em suspenso por guincho e
socorro mecânico, produtos, serviços mecânicos de toda a ordem, elétricos, lanternagem,
pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, por meio de rede de oficinas e
centros automotivos credenciados e disponibilizados, além do controle eletrônico da
entrada e saída de veículos na portaria, para toda a frota do SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU de São Luís/MA, durante 12 (doze) meses.
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao Edital do Pregão
Eletrônico n.º 101/2020, feito pelas empresas interessadas em participar do certame, que
solicitaram esclarecimentos os quais o Pregoeiro passa a responder.
Inicialmente, registro que os questionamentos foram apresentados de
forma tempestiva, via e-mail, nos termos da SEÇÃO XX, cláusula 82 do instrumento
convocatório.
Após recebimento dos questionamentos por esta Pregoeira, todos de
ordem eminentemente técnica, os mesmos foram encaminhados para análise e
manifestação do órgão requisitante, isto é, Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.
I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:
Questionamento 1: Quantos veículos compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde?
Questionamento 2: A secretaria possui, ou já possuiu, contrato com alguma empresa
para prestação de serviços para Manutenção da Frota?
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Questionamento 3: Se a resposta ao questionamento 2 for positiva, qual a taxa praticada
durante o contrato?
Questionamento 4: 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 à vista de bomba. Desta maneira, estamos corretos no
entendimento?
Questionamentos 5: 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?
Item 14.4 do Termo de Referência. “As faturas deverão ser apresentadas pela
empresa vencedora no endereço da Contratada, ou podendo ser enviadas para o
endereço eletrônico do representante da mesma”.
Questionamento 6: 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. Desta
maneira estamos corretos que atenderemos ao subitem 14.4?
Item 14.6 do Termo de Referência: “Documentos protocolados no período de 01 a 06
do mês, o vencimento dar-se-á no dia 26 (vinte e seis) do mesmo mês.”
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Questionamento 7: Entendemos que o atesto da Nota Fiscal/Fatura estará incluso no
prazo de 20 dias para pagamento da mesma. Desta maneira estamos corretos no
entendimento?
Questionamento 8: 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 os mesmos estão alocados.
Questionamento 9:Conforme consta em edital a disputa será realizada em (R$), porém
nos deparamos com uma divergência para cadastramento da proposta no PORTAL
COMPRASNET, onde no valor de ref. está o percentual máximo de taxa de administração,
abaixo segue tela para cadastro de proposta, sendo que, se inserirmos qualquer
quantidade informada no campo “QTS OFERTADA” o mesmo será multiplicado pelo “Val.
Unit Estimado (R$) – (onde deveria estar cadastrado o valor estimado para a contratação
R$ 1.407.070,00, e não o percentual da taxa 0,505% (sendo que o mesmo está em R$):
Se mantermos essa linha para a disputa, o cadastramento da proposta deverá ser
conforme descrito a seguir? No campo“Qtd Ofertada” deverá ser inserido quase o dobro
do valor estimado da licitação (2786277), essa quantidade será automaticamente
multiplicada pelo valor registrado de R$ 0,505, que resultará no valor de R$ 1.407.069,88
(o mais próximo do valor total estimado c/ tx de administração de 0,505%) e no campo
“Desconto (%)” manter 0,00% caso a proposta seja cadastrada com a taxa máxima, caso
contrário cadastrar com o percentual de desconto de interesse, ex 0,01%, 0,02% e assim
por diante.
Desta forma, como devemos proceder, tendo em vista que os valores não serão exatos
caso aplicarmos o desconto ofertado e cadastrado via sistema !?R:
Questionamento 10:
Enviar Ar
64. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.
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ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: 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?
II RESPOSTA DO ÓRGÃO REQUISITANTE
Questionamento 1:
A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, para qual se refere o
objeto do processo licitatório em epígrafe, atualmente é composta por 19 veículos, sendo
14 ambulâncias, 03 carros de apoio e 02 motolâncias.
Questionamento 2:
O SAMU 192, atualmente possui contrato com empresa para prestação de serviço de
manutenção e abastecimento da referida frota.
Questionamento 3:
A matéria pertinente ao esclarecimento atinente ao questionamento 1não envolve o
objeto do certame que será deflagrado, portanto, não há o que ser esclarecido.
Questionamento 4:
Consoante o subitem 14.10.1. do edital(Anexo I – Termo de Referência), o preço do
posto/local de abastecimento, até o limite da média de preço publicada pela Agência
Nacional de Petróleo – ANP no sítio www.anp.gov.br, no mês da demanda, para os
municípios de localização em todo o Estado do Maranhão ou para o Município em que se
encontre o veículo, no caso de deslocamento.
Questionamento 5:
De acordo com o item 78, da seção XXII – DO PAGAMENTO, caso o ÓRGÃO CONTRATANTE
não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o mesmo será atualizado
monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.
Questionamento 6:
15.3. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo
esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da
seguinte documentação: a) Certidão Negativa de INSS; b) Certidão Negativa de ISS; c)
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Certidão Negativa de FGTS; d) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista; e) E outros, que
sejam necessários para a realização do certame.
Questionamento 7:
O pagamento dos serviços obedece aos termos do edital seção XXII – DO PAGAMENTO,
item 77, que assim dispõem: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a
partir da apresentação da nota fiscal/ fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado
pela, demonstrando a prestação de serviço total mencionada do objeto
Questionamento 8:
A frota é composta de 14 Ambulâncias, 02 S-10, 01 Carro de Apoio, 02 Motolâncias,
perfazendo um total de 19 Viaturas
VEÍCULO

AMBULÂNCIA

QUANT

14

MODELO
MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2018

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2018

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2019

MERCEDES SPRINTER

2018

CHEVROLET CORSA
CLASSIC
CARRO DE APOIO

03

ANO MODELO

CHEVROLET S 10
(APOIO)
CHEVROLET S 10

2011
2004
2011
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(APOIO)
MOTOCICLETA

02

HONDA XRE

2019

HONDA XRE

2019

Questionamento 9:
Solicitamos observar as notas explicativas constante na PARTE ESPECIFICA do
instrumento convocatório DADOS DO CERTAME, transcrita a seguir:
Nota 1: Considerando as dificuldades em estabelecer especificações no sistema
eletrônico, caso haja divergência entre as especificações constantes do sistema e as do
Termo de Referência, serão consideradas como válidas as do Termo de Referência, sendo
estas a que os Licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
Nota 2. Esclarecemos que apesar de no sistema comprasnet constar que o lance será
realizado em valor (R$), em virtude da impossibilidade de mudança no sistema, a oferta
do licitante após a fase de lances será considerada em percentual.
Questionamento 10
O entendimento está correto.
III - DA CONCLUSÃO
Considerando

que

os

questionamentos

suscitados

e

os

esclarecimentos/alterações procedidas, não geraram alterações de valores nem
modificações significativas na descrição do objeto, a data e horário a sessão de abertura
do Pregão Eletrônico 101/2020, permanecem inalterados.
São Luís, 24 de junho de 2020

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Central Permanente de Licitação - CPL
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