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RETIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTOS EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2018/000008



		O Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região – CREF2/RS, vem por meio de sua  Pregoeira designada pela Portaria 2018/000069, RETIFICAR O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/000008, alterar o Edital e Termo de Referência, bem como prestar os seguintes esclarecimentos solicitados pelas Licitantes:
Retificação
Onde se lê
2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 479.952,00 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reis), sendo R$ 279.972,00 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais) para o corrente ano e R$ 199.980,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais) para o ano de 2019, conforme planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
Leia-se:
2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 476.768,16 (quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo R$ 278.114,76 (duzentos e setenta e oito mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) para o corrente ano e R$ 198.653,40 (cento e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) para o ano de 2019, conforme planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

Onde se lê no Edital:
2.1.2 A remuneração da licitante vencedora será por taxa fixa global de administração calculada sobre o valor total da execução do objeto, não podendo ultrapassar o percentual constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja, 0,33%.
Leia-se:
2.1.2 A remuneração da licitante vencedora será por taxa fixa global de administração calculada sobre o valor total da execução do objeto, não podendo ultrapassar o percentual constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja, 0,33% que corresponde a R$ 1.568,16 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Onde se lê no Edital:
2.1.2.1 A remuneração da licitante vencedora poderá restar fixada em percentual zero ou negativo, desde que não implique em inexequibilidade do contrato, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União.
Leia-se:
2.1.2.1 A remuneração da licitante vencedora não poderá restar fixada em percentual zero ou negativo, nos termos da Portaria do MTE 1.287/2017

Onde se lê no Edital
4.2.1 O valor da taxa fixa global de administração deverá conter duas casas após a vírgula.
Leia-se:
4.2.1 O valor da proposta em reais, deverá considerar uma taxa fixa global de administração contendo no máximo duas casas após a vírgula.

Onde se lê no Edital:
7.2 Os lances serão no valor numérico absoluto para a administração do objeto em sua totalidade. Na contratação, o valor não poderá ser superior ao constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja, 0,33%, sob pena de desclassificação.
Leia-se 
7.2 Os lances serão no valor numérico absoluto correspondente a administração do objeto em sua totalidade. Na contratação, o valor não poderá ser superior ao constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja, R$ 1.568,16 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) que corresponde a 0,33%, sob pena de desclassificação.

Onde se lê no Edital
11.3.1 Será desclassificada a licitante cuja proposta apresentar valor superior ao constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja, 0,33%, sob pena de desclassificação.
Leia-se
11.3.1 Será desclassificada a licitante cuja proposta apresentar valor superior ao constante planilha de custo médio constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, qual seja,  qual seja, R$ 1.568,16 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) que corresponde a 0,33%, sob pena de desclassificação

Onde se lê no Edital
11.7.2 Em qualquer situação (habilitação por Sicaf ou junto ao CREF2/RS), a licitante deverá apresentar os seguintes documentos complementares:
i) Relação dos estabelecimentos credenciados para averiguação do cumprimento dos itens 1.2.3 e 1.3.3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
Leia-se:
11.7.2 Em qualquer situação (habilitação por Sicaf ou junto ao CREF2/RS), a licitante deverá apresentar os seguintes documentos complementares:
i) A Relação dos estabelecimentos credenciados para averiguação do cumprimento dos itens 1.2.3 e 1.3.3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital SERÁ APRESENTADA NO PRAZO DE ENVIO DA MINUTA DO CONTRATO, COMO REQUISITO PARA ASSINATURA DO MESMO.



Onde se lê no Anexo I
4.1 O orçamento estimado desta contratação é de R$ 479.952,00 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais) para a totalidade do contrato, sendo R$ 279.972,00 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais) para o corrente ano e R$ 199.980,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais) para o ano de 2019.
Leia-se:
4.1 O orçamento estimado desta contratação é de RR$ 476.768,16 (quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) para a totalidade do contrato, sendo R$ 278.114,76 (duzentos e setenta e oito mil cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) para o corrente ano e R$ 198.653,40 (cento e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) para o ano de 2019.

Onde se lê no Anexo I
4.1.1 O valor estimado incluí a previsão para o vale-alimentação (R$ 200.640,00 – R$ 19,00 x 22 dias fixos X 40 funcionários x 12 meses), para o vale-refeição (R$ 274.560,00 – R$ 26,00 x 22 dias fixos x 40 funcionários x 12 meses), e para a taxa de administração (R$ 2.772,00, conforme pesquisa de mercado).
Leia-se
4.1.1 O valor estimado incluí a previsão para o vale-alimentação (R$ 200.640,00 – R$ 19,00 x 22 dias fixos X 40 funcionários x 12 meses), para o vale-refeição (R$ 274.560,00 – R$ 26,00 x 22 dias fixos x 40 funcionários x 12 meses), e para a taxa de administração R$ 1.568,16 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

Onde -se lê no Anexo I
4.2.1 O valor da taxa fixa global de administração deverá conter duas casas após a vírgula.
Leia-se
4.2.1 O valor em reais, referente a taxa fixa global de administração, deverá corresponder a um percentual que contenha no máximo duas casas após a vírgula.

Onde se lê no Anexo II
TAXA FIXA TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO: R$ XXXXXXXXX,00

Leia-se 
VALOR CORRESPONDENTE A TAXA FIXA TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO: R$ XXXXXXXXX,00


Esclarecimentos encaminhados:

1)Nestes termos, gostaríamos de saber qual é o valor estimado do contrato correto, vez que os quantitativos do edital não batem matematicamente. Como devemos incluir o valor da proposta, considerando o sistema do banco do Brasil? 
Resposta: O valor estimado para o contrato é de R$475.200,00 para VA e VR, sendo a taxa máxima de administração, no percentual de 0,33% correspondente a R$ 1.568,16 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

 2) O prazo de pagamento é anunciado no item 8.1 do Termo de Referência como “A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias a contar do 1° dia do mês subsequente à utilização referente ao valor mensal dos créditos inseridos nos cartões acrescidos da taxa fixa global de administração e, caso haja solicitação, do valor da taxa de 2° via de cartão, todos discriminados na nota fiscal”.
A fim de dissipar dúvidas acerca do assunto e formalizar esclarecimento, pergunta-se: o prazo de pagamento a ser realizado pela Contratante à Contratada referente aos créditos mensais não ultrapassará o limite legal previsto na alínea “a”, inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, ou seja, a Contratante efetuará o pagamento à Contratada, após a emissão da nota fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias?
Resposta: A contratante efetuará o pagamento dentro do prazo de 30 dias, uma vez que a solicitação de carga é feita entre os dias 23 e 25 de cada mês para crédito entre os dias 27 e 28 de cada mês e pagamento até o  dia 15 do mês subsequente.

3)Qual o atual fornecedor e qual taxa que está sendo utilizada?
Resposta:  GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  e a taxa é de 0,01% sobre o valor solicitado.



Porto Alegre, 8 de maio de 2018.


Cristiane Corrêa da Costa de Almeida
Pregoeira

