
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - UASG 926482 
 

ESCLARECIMENTO 02 
 
 
Pergunta 1: 
 
16.11 O pagamento será feito em até 05 (cinco) dias úteis após o aceite da Nota Fiscal e 
documentos pertinentes pelo Fiscal do Contrato.  
Esclarecimentos: A atividade desempenhada para atendimento do objeto desta licitação será de simples 
intermediação, onde é colocado à disposição do Consumidor (Contratante) um meio de pagamento para 
a aquisição de bens e serviços. Deste modo, entendemos que o órgão licitante está ciente das alterações 
quanto a tributação disposta na Lei Complementar 157/2016, que modificam especialmente a forma de 
faturamento aos Prestadores de Serviços de Intermediação na contratação do objeto deste certame. 
Estamos corretos? 
 
Resposta 1: 
 
A Lei Complementar 157/2016  promoveu alterações no âmbito do ISS, principalmente no tocante a: 
 

 Do local de incidência do imposto; 
 A alíquota mínima para tributação; 
 Da inclusão de serviços tributados. 

 
Dessa forma, estamos cientes.  
 
Pergunta 2: 
 
4.3 A Contratada deverá possui rede de postos credenciados atendendo em todas as regiões do 
Estado de Minas Gerais, principalmente na Capital, Região Metropolitana, em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) dos munícipios do Estado de Minas Gerais, na medida da necessidade do 
CAU/MG, em rodovias de interligações. 
Esclarecimentos: Entendemos que a Contratada deverá disponibilizar postos de combustíveis nos 
municípios especificados no Subitem 4.3.2 e caso necessário e possível, poderão ser disponibilizados 
postos em outras localidades de acordo com a necessidade do CAU/MG, desta maneira estamos corretos 
no entendimento? 
 
Resposta 2: 
 
O entendimento está incorreto. A disponibilização da rede de postos é obrigatória e não facultativa, em 
no mínimo em 50% dos munícipios de MG. Conforme o item 4.3: “A Contratada deverá possui rede de 
postos credenciados (...) mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos munícipios do Estado de Minas Gerais”. 
O edital concede 30 dias úteis para atingir esta meta, conforme subitem 4.3.1, contudo é imprescindível 
que já exista uma rede mínima, conforme subitem 4.3.2. (Anexo I). 
 
Pergunta 3: 
 
O objeto licitado já era prestado por alguma empresa? Em caso positivo qual a empresa que presta os 
serviços atualmente? 
 
Resposta 3: 
 
O CAU/MG não possui este serviço. Esta é a primeira contratação neste modelo. Desta forma não é 
possível indicar Contratada e Taxa. 
 
 


