
Questionamento 1: 

Pergunta 01: A EPE/RJ já utiliza o serviço de gerenciamento de abastecimento da frota? Em caso 

positivo, qual o atual fornecedor e a taxa de administração (ou desconto) ofertado? 

Resposta 01: Sim, a EPE/RJ já utiliza o serviço de gerenciamento de abastecimento da frota. 

Fornecedor PRIME ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, com Taxa de Administração: 0% 

(zero). 

 

Pergunta 02: Sobre o item 11.8, apresentar 100% da rede no momento da assinatura do 

contrato, conforme é de conhecimento da Contratante, o TCU proíbe que Órgãos Licitantes 

exijam a apresentação de rede credenciada no momento da habilitação, uma vez que não é 

permitido onerar os Licitantes antes da assinatura do contrato, único instrumento que garante 

a execução do contrato por ambas as partes. Assim, o prazo de entrega de 100% da rede 

credenciada até a assinatura do contrato com a Prefeitura para realizar o mapeamento, 

prospecção, negociação, liberação de sistema e posterior acesso do sistema ao cliente é 

extremamente curto, difícil de ser concretizado dependendo do GAP e das necessidades do 

cliente. Desta forma, entendemos que o prazo de entrega de 100% da rede credenciada deve 

ser em até 10 dias úteis (tempo suficiente e necessário para a realização da implantação 

completa do cliente), sendo que, prazo inferior a esse, será extremamente perigoso e não usual 

no mercado de licitações de gerenciamento, tornando-se cláusula restritiva de participação. 

Entendemos que assim estaremos atendendo às necessidades da Contratante. Estamos 

corretos? 

Resposta 02: O entendimento não está correto. O presente pregão (PE.EPE.003/2020) não exige 

a comprovação da rede credenciada na habilitação, seguindo o entendimento e orientações do 

TCU. Devido aos trâmites internos após a fase de habilitação (adjudicação, homologação, 

emissão de Nota de Empenho, chancela do contrato e assinatura do contrato), normalmente 

entre a adjudicação do objeto e a efetiva assinatura do contrato decorre um prazo não inferior 

a 2 (duas) semanas. Ademais, considerando que a rede credenciada será exigida somente na 

assinatura do contrato e considerando que o credenciamento deve abranger, inicialmente, 

apenas, 2 (dois) postos num raio de 5 (cinco) quilômetros do Escritório Central da EPE (localizado 

no Centro do Rio de Janeiro) e de, no mínimo, 10 (dez) postos de combustíveis no município do 

Rio de Janeiro, que possui mais de 200 postos de gasolina. Assim, entendemos que o prazo para 

apresentação da rede credenciada até a assinatura do contrato seja adequado. Lembramos, que 

o entendimento do TCU visa não imputar custos desnecessários aos licitantes, porém se 

pressupõe que as licitantes participantes são empresas atuantes no mercado e, logo, detentoras 

de outros contratos com respectiva rede credenciada. 

Pergunta 03: Sobre o item 3.2.2, entrega dos cartões em até 03 dias úteis da assinatura do 

contrato, informamos que para implantação é necessário que o sistema processe os dados dos 

veículos e motoristas, gere o número online e depois realize a impressão dos cartões físicos. 

Ainda, depois disso, o malote é colocado para logística e futura entrega do cliente. Assim, 

entendemos que o prazo de 03 dias úteis para todo esse procedimento é extremamente curto, 

pois desconsidera até o prazo de envio do malote. Assim, entendemos que o prazo de até 07 

dias úteis para entrega dos cartões é tempo necessário para implantação do contrato do cliente 

com a entrega dos cartões. Estamos corretos? 

Resposta 03: O entendimento não está correto. Entendemos que considerando a quantidade de 

1 (um) veículo e 2 (dois) condutores a serem cadastrados, entendemos que este procedimento 

pode ser feito de forma bastante simples e rápida, logo após o fornecimento das informações 



pertinentes para o cadastro, quando da assinatura do contrato. Quanto da entrega dos cartões 

magnéticos/eletrônicos, não havendo possibilidade do cumprimento do prazo estabelecido no 

item 3.2.2, a Contratada deverá, motivadamente, justificar o atraso e observar o que dispõe o 

item 3.2.2.1, que prevê, ao menos, a entrega de cartões provisórios, para dar início à prestação 

do serviço. 

 

 


