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Esclarecimento nº 03 – Pregão Eletrônico nº 14/2018 – Processo Administrativo nº 095/2018. 

 

Prezados Licitantes, 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, 
torna público a todos os interessados as respostas aos questionamentos recebidos por e-mail, 
conforme segue: 

Questionamentos e respostas: 

1) Digamos, como exemplo, que os créditos foram disponibilizados no dia 1° de novembro, com a 
devida emissão da Nota Fiscal correspondente. Se levarmos em conta que o pagamento será 
efetuado até o 15° dia do mês subsequente ao da apresentação da Nota Fiscal, que seria dia 15 de 
dezembro, já teria superado o prazo legal de 30 dias, uma vez terem corrido 45 dias. 

Em razão da aparente contradição, e 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 
disponibilização dos créditos nos cartões juntamente com a emissão da nota fiscal, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias? 

 Conforme esclarecido em questionamentos anteriores, a disponibilização dos créditos 
deverá ocorrer no penúltimo útil do mês. Desta forma, o pagamento pelos serviços 
prestados ocorrerá no prazo e condições estabelecidas no item 22 do edital, respeitando 
assim, o prazo estipulado no dispositivo legal. 

2) Atualmente, quantos funcionários optam apenas pelo benefício refeição? 

 1 funcionário e 4 estagiários. 

3) Atualmente, quantos funcionários optam apenas pelo benefício alimentação? 

25 funcionários. 

4) Atualmente, quantos funcionários optam por ambos os benefícios? 

9 funcionários. 

Contudo, é importante esclarecer que assim que for realizada a assinatura do contrato deverão ser 
emitidos os dois cartões para todos os funcionários. 

Sem mais,  

Porto Alegre, 14 de novembro de 2018. 

 

Marcelo Borges Teixeira 

Pregoeiro 


