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Comissão Permanente de Licitação <cpl@fundecc.org.br>

Pedido de Esclarecimento - FUNDECC 
2 mensagens

licitacoes@upbrasil.com <licitacoes@upbrasil.com> 18 de novembro de 2021 12:18
Para: cpl@fundecc.org.br
Cc: Licitaçoes Policard <licitacoes@upbrasil.com>

Bom dia!

 

A UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.959.392/0001-
46, vem, solicitar esclarecimento acerca do PE: 20/2021:

 

1. Qual atual fornecedor e taxa praticada?
2. Referente ao item 5- DA REDE CREDENCIADA, podemos entender que se a contratada possuir 1 (um)

estabelecimento em cada cidade citada, atende ao exigido em edital?
3. Considerando que o Art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93 estabelece que:

“Art. 54 -  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.

§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da
licitação e da proposta a que se vinculam.”

Considerando que o Código Civil é expresso quanto a aplicação de juros e correção monetária quando há uma
situação de inadimplência em contratos, conforme determinam os artigos 395 e 406, “in verbis”:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores
monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional.”

 

Vimos, por meio do presente, observando aos dispositivos legais acima, solicitar que esse Órgão indique qual a
correção, índice de juros e multa que deverão ser considerados na remota hipótese desse Órgão não honrar com o
pagamento nas datas estabelecidas em contratos.
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Classificação da Informação: Normal, não monitorada, não crítica.

A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada.
Caso você não seja o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está notificado que não deverá rever, retransmitir,
imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente
imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.

The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are
neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review,
retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender
immediately and delete this message from any computer or other data bank.

Comissão Permanente de Licitação <cpl@fundecc.org.br> 18 de novembro de 2021 13:27
Para: licitacoes@upbrasil.com

Boa tarde, 
Nossa Atual fornecedora é a VR Benefícios. Sem taxa administrativa, e  em torno de 2,5 %.de desconto.
Sobre a rede credenciada em virtude do princípio da isonomia não exigimos quantidade mínima e nem
máxima. Mas veja o item 4 Anexo I Termo de Referência   em especial os itens 4.2, 4.7 e 4.8.Portanto,
subentende-se que apenas  1 estabelecimento não seria razoável.  
Sobre o contrato A existência de cláusulas , a despeito de fornecer mais segurança nas tratativas
consumeristas, não fornece uma proteção completa . Administração Pública, que, nos termos do art. 54
da Lei Federal nº 8666/93 pode se utilizar supletivamente das normas de direito privado.Assim,
consideramos possível que em determinadas situações podemos fazes jus a  proteção do Código de
Defesa do Consumidor tanto para as parte. Portanto perfeitamente possível. Como se trata de um
Registro de preço. Podemos elaborar um contrato nesses moldes sem problema nenhum .
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Comissão Permanente de 
Seleção Públicas para Licitações 
(35) 3829-1878


