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ASSUNTO: Resposta a esclarecimentos - Pregão Eletrônico n.° 64/2020 

HISTÓRICO 

Prezado Senhor Pregoeiro, 

Com os nossos cordiais cumprimentos, considerando a solicitação de esclarecimentos da 
empresa  Ticket  Soluções HDFGT S/A, enviada por  email  em 30/09/2020 referente ao Edital do Pregão 
Eletrônico n.° 64/2020 - contratação de serviços de gerenciamento informatizado, via sistema  web  
com cartão magnético, para fornecimento de combustíveis, objetivando atender a Prefeitura Municipal 
de Dourados, vimos encaminhar os seguintes esclarecimentos: 

1) A Prefeitura Municipal de Dourados já utiliza o serviço de gerenciamento de abastecimento da frota? Em 
caso positivo, qual o atual fornecedor e a respectiva taxa de administração (ou desconto) ofertado? 

Resposta:  Sim. A empresa contratada atualmente é a  Taurus  Distribuidora de Petróleo LIDA, com taxa 
administrativa zero. 

2) Sobre o 5.6,  declaração de que a empresa possuirá a partir da assinatura do contrato rede 
credenciada,  conforme é de conhecimento da Contratante, o TCU proibe que Órgãos Licitantes exijam a 
apresentação de rede credenciada no momento da habilitação, uma vez que não 6 permitido onerar os 
Licitantes antes da assinatura do contrato, único instrumento que garante a execução do contrato por ambas as 
partes. Assim, conforme determina o item 11.1, dos prazos e execução, a Empresa Gerenciadora terá o prazo 
de 30 dias, contados da assinatura do contrato, para definir a logística da rede de postos credenciados exigido 
no edital. Estamos corretos? 

Resposta:  Sim, está correto. 

3) Sobre o item 6.6.9.4 e 8.9, permitir a integração via webservice,  os sistemas de gerenciamento de frota 
são produtos oriundos da tecnologia da informação e comunicação. Assim, para que possamos verificar se 
atendemos es necessidades do edital, é essencial, ou melhor, imprescindível, que o edital conste 
especificamente quais são as integrações que precisarão ser realizadas após a assinatura do contrato, pois 
somente com as especificações técnicas publicadas será possível que as empresas de gerenciamento definam 
se possuem condições ou não de atender às necessidades da Contratante. 

Desta forma, é preciso que a equipe de Tecnologia e Informação e Comunicação  (TI C.)  da Contratante, defina, 
no momento do projeto básico, quais serão os parâmetros que deverão ser atendidos pelas empresas Licitantes 
em referência ao processo de integração, se realmente existir interesse de integração por parte da Contratante, 
pois precisam definir as características indispensáveis, de forma clara e sucinta, sobre o serviço de integração 
que pretende adquirir. 

Silva (1998, p. 46), aborda o conceito de projeto básico: 

"Projeto básico, para obras e serviços corresponde ao detalhamento do objeto de modo a permitir a perfeita 
identificação do que é pretendido pelo órgão licitante e, com precisão, as circunstancias e modo de realização." 

Lei de Licitações, artigo 6°, inciso IX: 

"Projeto básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nivel de precisão adequado, pare 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução [...I. (BRASIL, 2011)." 

Ademais, é preciso ainda esclarecer o seguinte: 

- Existem dois tipos de integração de dados: 
1a tipo: que ocorre puramente entre sistemas — com alto nível de complexidade e que muitas vezes pode não 
ser possível de ser realizada (dependendo do sistema de gerenciamento da Contratada, da Contratante e das 
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ligações que precisam ser realizadas). Essa integração ocorre através de MEMORIAL DESCRITIVO 
WEBSERVICE; 

2° tipo: que ocorre através de um ARQUIVO INTEGRAÇÃO extraído diretamente do sistema da Contratada e 
depois importado para dentro do sistema da Contratante. Esse tipo de integração é mais simples. No entanto, 
para verificar se 6 possível realizar a integração, é necessário que o Contratante publique o  LAYOUT  do arquivo 
que o seu sistema precisa para realizar a leitura das informações oriundas do sistema da Contratada. Porém, 
mesmo sendo um tipo mais fácil de integração, é preciso determinar quais informações serão extraídas do 
sistema da Contratada, pois, caso alguma informação não conste no banco de dados, a integração não 
acontece. 

Desta forma, tanto na opção 1 quanto na opção 2, 6 necessário que as Licitantes tenham conhecimento das 
informações técnicas de integração para que possam orçar quanto custará para realizar a integração com o 
sistema da Contratante e/ou até mesmo se possuem condições de realizar essa integração. 

Meirelles (2001, p. 392), fez uma importante colocação da importância da definição do objeto: 

"0 essencial é a definição preliminar do que a administração pretende realizar, dentro das normas técnicas e 
adequadas, de modo a possibilitar sua perfeita compreensão e quantificação das propostas para a contratação 
almejada". 

Assim, conforme determina também a Súmula 177, do TCU, "A definição precisa e suficiente do objeto licitado 
constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 
licitantes, do qual é subsidiário o principio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes 
potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. 
(BRASIL, 2011).", REQUEREMOS que a Contratante defina: 

1°- Qual  sera  o tipo de integração; 

2°  - Quais serão os parâmetros necessários para atendimento ao tipo de integração; 

3° - Publique o  LAYOUT  e/ou MEMORIAL DESCRITIVO da integração necessária. 

Ressaltamos também que, em caso de indefinição de item técnico solicitado no edital, fica prejudicada sua 
exigência posterior, vez que não possibilitou aos Licitantes interessados em participar do certame quais os 
critérios técnicos que precisam ser atendidos em momento oportuno. 

Resposta:  Optamos pela segunda opção de integração de dados, sendo que os parâmetros para 
irnportação  sera  alinhado junto a Contratada, onde adaptaremos nosso banco de dados de acordo com os 
parâmetros que a empresa oferecer de importação. 

04) Sobre o item 17.1, 20.7 e demais itens, apresentação da Nota Fiscal e emissão automática,  informamos 
que somos obrigados pela Lei Brasileira a trabalharmos somente com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 
Assim, buscando maior agilidade e facilidade na entrega de nossos documentos fiscais aos nossos clientes, ao 
final de cada faturamento, disponibilizamos a  NF-e através de  link  de acesso dentro da ferramenta de 
gerenciamento, inclusive com envio de  e-mail  automático comunicando a liberação do arquivo. Assim, basta o 
Gestor da Frota e/ou Funcionário Responsável pelo pagamento acessar a Nota Fiscal Eletrônica. Desta forma, 
entendemos que estaremos atendendo as necessidades do edital e do órgão. Estamos corretos? 
Ainda, informamos que o sistema de gerenciamento é atualizado REAL TIME, gerando relatórios  full  time para o 
Gestor da Frota. Assim, o Gestor poderá acompanhar diariamente o que será faturado, com a emissão da nota 
fiscal eletrônica sempre automática, sendo que, em caso de discordância, poderá o Cliente devolver a  NF-e, 
ficando a critério da Contratada o ônus pela demora no pagamento até reajuste da Nota Fiscal contestada. 

Resposta:  Sim, está correto. 

Atenciosamente, 

Elaine Terezinha Boschetti Trota 
Secretária Municipal de Administração 

Emitido por: Data de entrega: Horário: Recebido por: 
Mirian 
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