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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0028 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de gerenciamento de serviços informatizados de 
abastecimento de combustível Diesel S10 e Gasolina Comum, lavagens simples e completas de 
veículos, troca de óleo e filtro de óleo do motor, através do uso de cartões magnéticos pós-pagos, 
micro processados e/ou com chip, visando um controle eletrônico, via internet. 

ADENDO Nº I – 28/05/2021 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer do setor técnico, conforme abaixo: 
 
Esclarecimento 1: “Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em 
caso positivo, qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração atualmente 
praticada?” 
 
Resposta 1: Sim, o Sesc Pará tem Contrato de fornecimento de combustível com a Empresa Brasileira 
de Tecnologia e Administrativa de Convênios HAAG S.A (TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A), e não é 
cobrada a taxa administrativa. 
 
Esclarecimento 2: “LAVAGEM SIMPLES: prioriza a limpeza da lataria com água e shampoo, sem 
incluir limpeza do motor, da parte interna e parte de baixo do veículo. 
LAVAGEM COMPLETA: engloba tudo que está incluído na lavagem simples, com acréscimo da 
lavagem do motor, da parte interna e parte de baixo do veículo e aplicação de cera simples. 
Esclarecimento: Entendemos que os serviços de lavagens deverão ser inclusos na Ordem de Serviço 
que a contratante encaminhará ao estabelecimento credenciado, sendo que o custo do mesmo ficará 
sobre responsabilidade da contratante. Desta maneira estamos corretos no entendimento?” 
 
Resposta 2: Lavagem simples inclui limpeza externa e interna do veículo e a lavagem completa 
incluindo a lavagem simples com acréscimo de lavagem de motor e parte de baixo, incluindo também 
aplicação de cera automotiva nos veículos, troca de óleo e filtro de óleo do motor, através do uso do 
cartão combustível. 
 
Esclarecimento 3: “Entendemos que os serviços de lavagens deverão ser inclusos na Ordem de 
Serviço que a contratante encaminhará ao estabelecimento credenciado, sendo que o custo do mesmo 
ficará sobre responsabilidade da contratante. Desta maneira estamos corretos no entendimento?” 
 
Resposta 3: Sim. 
 
Esclarecimento 4: “2.3. A empresa prestadora de gerenciamento deverá apresentar uma rede de 
postos de abastecimento credenciada e equipada para aceitar transações com os cartões dos veículos 
e senhas dos funcionários cadastrados no sistema, até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do 
contrato. 
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Esclarecimento: Entendemos que o prazo de 20 (vinte) dias contempla todo processo de implantação 
sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de veículos e condutores encaminhados pela 
CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores, apresentação de estabelecimentos credenciados, 
entrega de cartões magnéticos e demais processos pertinentes à implantação, ressaltando que para o 
efetivo início da implantação, serão necessários os envios dos dados da contratante, com isso o prazo 
começará a contar a partir do envio desses dados (informações cadastrais dos veículos e condutores, 
informações financeiras e de empenhos). Desta maneira estamos corretos no entendimento?” 
 
Resposta 4: Sim. 
 
 
O Pregoeiro está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a 
surgir. 

 
 
 


