
 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 
 
Salvador, 14/09/2020.  

 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2020. 
  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CO MBUSTÍVEIS (GASOLINA, 
ÁLCOOL, DIESELS-10 E GÁS NATURAL VEICULAR - GNV), L UBRIFICANTES (ÓLEO DE 
MOTOR, FLUIDO DE FREIOS,ETC)   E   FILTROS   (AR, C OMBUSTÍVEL, ETC),   NA   
CAPITAL  E  INTERIOR  DO  ESTADO  DA  BAHIA, ATRAVÉ S  DE  REDE   DE   POSTOS 
CREDENCIADOS, COM ATENDIMENTO POR  MEIO   DE   CART ÃOMAGNÉTICO, 
INCLUINDO   A   GESTÃO DE FROTA, COM   DISPONIBILIZ AÇÃO,   IMPLANTAÇÃO   
EOPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, C OM 
ACOMPANHAMENTO, EM TEMPO REAL, TUDO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS 
PRÓPRIA, CEDIDA, CONVENIADA OU LOCADA DO CONTRATANT E. 
 
Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados. 
 
PERGUNTA 1 -  O TCE/BA já utiliza o serviço de gerenciamento de abastecimento da frota? 
Em caso positivo, qual o atual fornecedor e a respectiva taxa de administração e/ou desconto? 

RESPOSTA 1 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA com a taxa de administração de -0,50%. 

 

PERGUNTA 2 - Sobre o item 22.3.1, convocação para assinatura de contrato, informamos que 
devido nossa sede estar situada em Campo Bom, todos os nossos representantes também 
estão situados nesse município. Assim, entendemos que atenderemos às necessidades do 
órgão se recebermos o contrato via Correios ou por e-mail, promovermos a assinatura e 
devolvermos dentro do prazo estipulado no edital. Estamos corretos? 

RESPOSTA 2 - Sim.  

 

PERGUNTA 3 - Sobre o item 3.1.2, na data da abertura da Licitação a Licitante deverá possuir 
pelo menos 80% dos municípios constantes no item 4, conforme é de conhecimento da 
Contratante, o TCU proíbe que Órgãos Licitantes exijam a apresentação de rede credenciada 
mínima no momento da habilitação, uma vez que não é permitido onerar as Licitantes antes da 
assinatura do contrato, único instrumento que garante a execução do contrato por ambas as 
partes. Ainda, é preciso esclarecer que nem mesmo o fato da Licitante ganhar a licitação obriga 
o Órgão a contratar, fato assumido pelo próprio TCE/BA no edital, já que também ressalta que 
após a validade da proposta a Licitante fica livre da obrigação de assinatura do contrato CASO 
o TCE/BA avance. Assim, entendemos que a Empresa Gerenciadora deverá apresentar a rede 
dentro do prazo de implantação do contrato contados da assinatura do contrato para definir a 
logística da rede de postos credenciados exigida no edital. Estamos corretos? 

 

RESPOSTA 3 - Informamos que, tendo em vista terem sido acatados os pedidos de 
impugnação anteriormente formulados, o Edital foi republicado, tendo sido devolvido o prazo 
para o envio de propostas. Uma das impugnações versava exatamente sobre esse tema, que 
já foi alterado no Edita,l ficando como transcrito a seguir: 

 

"3.1.2 O proponente deverá possuir, no momento da assinatura do contrato, Rede de 
Postos credenciados na Capital e Interior do Estado da Bahia, contendo, no mínimo, 
80%(oitenta por cento)dos municípios constantes do item 4 deste ANEXO, equipada 
para aceitar transações com cartão magnético, devendo apresentar relação da rede 
com os dados dos postos, principalmente nome e endereço." 



 

 

PERGUNTA 4 - Sobre o item 5.1, apresentação da Nota Fiscal de modo automático, 
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. Desta forma, basta o Gestor da Frota 
e/ou Funcionário Responsável pelo pagamento acessar a Nota Fiscal Eletrônica de 
Reembolso, o relatório de faturamento e os orçamentos referentes ao período faturado. 

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 4 - A disponibilização da NF eletrônica supre as exigências deste TCE/BA. 

 

Salvador, 14 de Setembro de 2020 

 
Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  
 


