
    

 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2021 

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e operação de 
sistema de tecnologia informatizado e integrado de gestão de frota, sob demanda, para abastecimento, lavagem, 
troca de filtros, aditivos, fluídos, óleos lubrificantes e borracharia; software com tecnologia web para manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços com mão-de-obra para toda a 
frota de veículos, em rede credenciada de postos, oficinas, lava-jatos, concessionárias e auto peças, através de 
sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico, conforme este instrumento convocatório e 
seus anexos. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 001 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento 01: 
 
Atualmente existem veículos em garantia de fábrica? 
 
Resposta 01:   
 
No momento não temos nenhum veículo em garantia, porém temos a perspectiva de aquisição de veículos novos 

para o próximo ano. 

Questionamento 02: 
 
Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a 
empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração praticada? 
 
Resposta 02:   
 
Esse serviço nunca foi contratado pelo Regional. 
 
Questionamento 03: 
 
Caso seja ofertado taxa negativa ou desconto, o mesmo será aplicado sobre o orçamento ou sobre as tabelas de 
preços de peças e serviços dos fabricantes (ex: Audatex, Molicar, Orion ou outro instrumento hábil similar)?  
 
Resposta 03:   
 
Qualquer desconto ou taxa negativa deve ser aplicado sobre o valor total da Nota fiscal emitida pela Contratada. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Questionamento 04: 
 
Sobre o conceito de Preço à vista, entendemos que o preço de mercado à vista seria o praticado no mercado 
dentro dos parâmetros das tabelas de referência vigentes, sem a adição de taxas, juros e encargos de 
parcelamento. Estamos corretos no entendimento? 
 
Resposta 04:   
 
O preço à vista deve ser sempre sem adição de qualquer taxa, juros ou encargos, e qualquer preço praticado deve 
ser comprovado através de tabelas específicas ou cotações de fornecedores e prestadores de serviço, levando 
sempre em consideração a região da contratante. 
 
 

 
Maceió/AL, 17 de dezembro de 2021. 

Comissão de Licitação 


