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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU - CNPJ 17.420.047/0001-07 
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 – ESCLARECIMENTOS  
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de 
gerenciamento de manutenção de veículos automotores, por meio da implantação e operação de 
um sistema informatizado e integrado com ou sem utilização de cartão de pagamento magnético ou 
micro processado e disponibilização de rede credenciada de estabelecimento, nos termos da 
legislação vigente, conforme especificação técnica, incluindo os serviços, mão de obra, peças e 
insumos, necessárias à manutenção de veículos automotores, para atender as necessidades do 
CONSAMU pelo período de 12 (doze) meses”, por intermédio da Pregoeira, transcreve e esclarece as 
dúvidas de licitantes, à saber: 
 

01. Pergunta: O Consamu já utiliza o serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e 
corretiva da frota? Em caso positivo, qual o atual fornecedor e a taxa de administração? 
RESPOSTA:  NÃO POSSUI. 

 
02. Pergunta: Sobre o item 13.1 e 13.2, 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 às 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. 
 

03. Pergunta: Sobre o item 17.2, convocação para assinatura do contrato, informamos que 
estamos situados no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, toda correspondência, que precise de 
validação (assinatura), é encaminhada por e-mail ou pelos Correios. Desta forma, entendemos 
que assinando o contrato e devolvendo ao Contratante dentro do prazo estabelecido no edital 
estaremos atendendo às necessidades do órgão. Estamos corretos?  
RESPOSTA: SIM.  
 

04. Pergunta: Sobre o item 3.3.2 e 3.3.4, prazo de 15 dias corridos para credenciamento, tendo em 
vista a Lei de Licitações proíbe aos Órgãos Licitantes imputar às empresas Licitantes qualquer 
custo decorrente da futura contratação antes da assinatura do contrato e, consequentemente, 
somente quando da convocação para assinatura do termo contratual é que a Licitante 
Vencedora poderá efetivamente considerar certa e efetiva a contratação com o Órgão 
Licitante, temos que o prazo de 15 dias para realizar o estudo de todos os estabelecimentos 
comerciais dos municípios, verificar se possuem condições técnicas para atendimento, realizar 
a negociação comercial, promover a assinatura do contrato e liberar o sistema para o 
credenciado é extremamente curto, sem levar em conta também às demais rotinas que 
também estarão em andamento na área responsável. Assim, entendemos que o prazo de 30 
dias corridos para a entrega da rede apta para entendimento ao Consamu deve ser 
considerado, sendo concomitante ao prazo de 30 dias de implantação descrito no item 13.2 do 
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edital. Estamos corretos? 
RESPOSTA: Conforme mencionado no item 11.1 do Anexo I – Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá comprovar que possui na sua rede credenciada no mínimo 03 (três) 
oficinas que apresentem condições de atender, de imediato o município de Cascavel. 
Posteriormente as novas solicitações de credenciamento dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, poderão ser prorrogadas por igual período, conforme item 11.3 do Anexo I – Termo de 
Referência. 
 

05. Pergunta: Sobre o item 3.4.3, letra “j”, prazo de 24 horas para retorno dos orçamentos, 
informamos que dentro da ferramenta de gerenciamento de manutenção preventiva e 
corretiva da frota o sistema permite estabelecer o prazo de retorno dos orçamentos enviados, 
sendo que, no caso de falta de resposta, poderá o Gestor da Frota da Contratante cancelar o 
envio e reencaminhar para outro estabelecimento credenciado. Desta forma, entendemos que 
estaremos atendendo às necessidades do órgão. Estamos corretos?  
RESPOSTA: SIM 
 

06. Pergunta: Sobre o item 3.5.8 e 4.22, a contratada deverá providenciar de 03 cotações, 
informamos que o produto que as empresas de gerenciamento oferecem é um sistema WEB de 
controle de manutenção preventiva e corretiva que otimiza a comunicação entre o cliente e as 
oficinas. Todo processo de orçamento, cotação, negociação e aprovação das Ordens de Serviço 
é realizado eletronicamente, em tempo real, pelo Gestor indicado pela Contratante, pois o 
objeto do contrato é autogestão, ou seja, o responsável por operacionalizar o sistema de 
gerenciamento será o Gestor da Frota. Desta forma, entendemos que a Gerenciadora deve 
oferecer ao Contratante o sistema que possibilite a realização dos 03 orçamentos, o 
Contratante será a solicitante de todos os orçamentos e a Rede Credenciada o responsável por 
responder os orçamentos. Entendemos que dessa forma poderemos atender às necessidades 
deste órgão. Estamos corretos?  
RESPOSTA: SIM 
 

07. Pergunta: Sobre o item 3.7.2 e demais itens que tratam sobre o assunto, liberar sistema de 
consulta Audatex, informamos que Audatex trata-se de uma marca de um produto de consulta 
existente no mercado brasileiro. Por isso, não pode constar no edital que seja liberado o 
sistema Audatex, por tratar-se de direcionamento, o que é proibido na Lei de Licitações. Desta 
forma, entendemos que a Licitante vencedora deverá ofertar ao Consamu acesso a qualquer 
plataforma de consulta, podendo ser AUDATEX/CILIA/ORION ou outra existente no mercado 
brasileiro. Entendemos que dessa forma poderemos atender às necessidades deste órgão. 
Estamos corretos?  
RESPOSTA: A tabela oficial que está sendo solicitada para este objeto é a tabela Audatex. 
Para os casos que tais peças não estejam contempladas na referida tabela será permitida a 
utilização de tabelas similares. 
 

08. Pergunta: Sobre o item 7.7.1, tabela tempária, informamos que o público em geral, inclusive 
as empresas gerenciadoras, possuem alto índice de dificuldade em adquirir as Tabelas 
Tempárias emitidas pelos fabricantes/concessionárias, essa dificuldade se mostra pelo 
“bloqueio” das informações pelos fabricantes/concessionárias, já que se trata de informação 
de importância comercial para o negócio dos fabricantes/concessionárias. Assim, 
confeccionamos uma Tabela Tempária de acordo com a experiência dos mais de 27 mil inscritos 
em nossa base e fornecemos aos clientes que desejam obter parâmetros de tempos para 
serviços realizados fora das concessionárias. Desta forma, entendemos que estaremos 
atendendo às necessidades do edital e do órgão. Estamos corretos?  
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RESPOSTA: A obrigação da CONTRATANTE é oferecer a Tabela Referencial de Tempo dos 
Serviços das Concessionárias, que poderão ou não estar atualizadas. Em 
complemento a esta, poderá ser fornecida a Tabela Tempária pela CONTRATANTE. 
 

09. Pergunta: Sobre o item 7.21, comparecer em 24 horas, cumpre salientar que o sistema de 
gestão de frotas oferecido pelas empresas de gerenciamento é inteiramente on line, via web, 
e que seu suporte também será disponibilizado pelos canais web e telefônico de 
relacionamento. As empresas possuem processo padrão de visitação e agenda do 
representante presencial, ao qual serão efetuadas visitações periódicas e todo suporte 
necessário ocorrerá nessas visitas ou eventuais consultas por telefone e e-mail, sempre que se 
verificar necessário, principalmente na iniciação dos serviços, a contratante terá o apoio 
presencial da contratada, porém dentro de um prazo razoável maior que as 24 horas 
informadas no item supracitado e sempre com prévio agendamento junto ao representante da 
contratada. Entendemos que dessa forma poderemos atender às necessidades do cliente para 
o serviço ora licitado. Estamos corretos?  

RESPOSTA: Caso não seja possível a resolução de problemas relacionados com os serviços 
contratados, por meio e-mail, telefone ou outros meios de comunicação, a 
CONTRATADA deverá comparecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma vez que 
a prestação de serviços prestada pelo CONSAMU é de Urgência e Emergência (192). 
 
 

10. Pergunta: Sobre o item 9.2, prazos de garantia, informamos que a empresa gerenciadora é a 
intermediadora entre cliente e fornecedor, incluindo a responsabilidade sobre o repasse do 
pagamento dos serviços e/ou produtos adquiridos pelo cliente. Assim, os estabelecimentos 
credenciados são os responsáveis por determinar o prazo de garantia dos seus serviços e ou 
produtos, bem como são responsáveis pelos seus serviços, sendo obrigados a obedecer ao 
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, mas abertos para ofertas de prazos acima 
do previsto na Legislação Brasileira. Assim, a Contratada Gerenciadora é responsável por seus 
produtos e serviços e o Estabelecimento Credenciado responsável por seus produtos e serviços. 
Gize-se que será de exclusiva responsabilidade da Contratada Gerenciadora a prestação da 
garantia dos serviços prestados por ela, sendo responsável administrativa, civil ou penalmente 
por aquilo que decorre de domínio próprio.  
Exemplo:   
I)           Garantia de produto final: Você utiliza cartão de crédito bandeira VISET, vai até a Loja 
X (que pertence a rede credenciada da bandeira VISET) e compra um par de sapatos. Quando 
ocorre um defeito no sapato, você não responsabiliza a bandeira VISET e vai até a Loja X cobrar 
providências.  
II)          Garantia de produto gerenciamento: Você utiliza cartão de crédito bandeira VISET, vai 
até a Loja X (que pertence a rede credenciada da bandeira VISET) e escolhe um par de sapatos. 
Quando ocorre um problema no cartão na hora do pagamento, você responsabiliza a bandeira 
VISET e cobra providências, não tendo a Loja X nenhuma responsabilidade sobre o sistema da 
bandeira VISET. 
Entendemos que esta é a forma correta e que assim estaremos atendendo às necessidades do 
órgão. Estamos corretos?  
RESPOSTA: A garantia das peças e serviços deverá ser dada pela rede credenciada de acordo 
com previsto nas alíneas do item 9.2 do Anexo I – Termo de Referência, porém, compete a 
Gerenciadora o acompanhamento da garantia dos serviços e peças fornecidas pelas redes 
credenciadas, como previsto no texto do item 9.2 do Anexo I – Termo de Referência: “A 
CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo estabelecido 
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{...}’. 
 

11. Pergunta: Sobre o item 9.4, a rede credenciada deverá guardar as peças substituídas por 90 
dias e comunicar a Contratante sobre o seu descarte, informamos que todas as peças 
substituídas são entregues aos Contratante quando solicitado, sendo que, nos casos de 
desinteresse, o estabelecimento credenciado realiza o seu descarte. Gize-se que a guarda de 
peças de clientes pelas oficinas do Brasil não é habitual e/ou possível de ser realizada, tendo 
em vista não ser o local adequado para armazenamento de “lixo”. Desta forma, o Consamu 
deve solicitar a entrega da peça no momento da retirada do veículo e poderá guardá-la pelo 
tempo que sentir necessidade, sendo que, na falta do seu interesse, o estabelecimento 
credenciado adotará o padrão de atendimento aos demais clientes. 
RESPOSTA: Habitualmente retiram-se as peças substituídas no momento da retirada do 
veículo, no entanto, eventualmente será necessária a guarda de peças de maior 
vulto/tamanho (ex: MOTOR). 
 

12. Pergunta: Sobre o item 10.1, a contratada deverá emitir arquivo para importação no sistema 
SAF da Secretaria da Fazenda, informamos que as gerenciadoras possuem total condição de 
elaboração de arquivos para integração. No entanto, para verificarmos se estamos aptos ao 
atendimento do CONSAMU, solicitamos a PUBLICAÇÃO DO LAYOUT do arquivo que será 
integrado no SAF. 
RESPOSTA: Solicitamos desconsiderar parte do  texto mencionado no item 10.1, conforme 

segue: A CONTRATADA deverá disponibilizar no sistema “WEB”, ferramenta para a 
importação das informações referentes às manutenções e serviços realizados nos 
veículos automotores, para o Sistema de Administração de Frota (SAF) da Secretaria 
da Fazenda, para transmissão destas informações mensalmente ao Grupo Central de 
Transportes Internos (GCTI) da Secretaria de Planejamento e Gestão. Liberar para 
consulta de orçamento de preços via “WEB”, através do Sistema Compartilhado 
AUDATEX. 
 
 

Cascavel/PR, 30 de julho de 2018. 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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