
    

 
 
 

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 002 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Atualmente, o serviço é prestado por alguma empresa? Se sim, com qual taxa? 
 
Resposta 01:   
 
Esse serviço nunca foi contratado pelo Regional. 
 
Questionamento 02: 
 
Atualmente existem veículos em garantia de fábrica? No caso de existência, solicitamos as marcas, modelos e 
ano de fabricação dos mesmos, bem como em quais cidades deverão ser disponibilizadas as concessionárias 
solicitadas em edital. Em caso negativo de resposta, entendemos que as concessionárias só serão necessárias 
no caso de novas aquisições de veículos. Desta maneira estamos corretos no entendimento? 
 
Resposta 02:   
 
No momento não temos nenhum veículo em garantia, porém temos a perspectiva de aquisição de veículos novos 
para esse ano. Quando os veículos forem adquiridos informaremos modelo e marca para o devido credenciamento 
das concessionárias.  
 
Questionamento 03: 
 
2.1. Contratação de serviços de implantação e operação de sistema de tecnologia informatizado e integrado de 
gestão de frota, 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 especificações constantes dos anexos 
 
Questionamento: para o produto manutenção as transações de ocorrerão de forma online, onde após 
identificado a necessidade de manutenção, o gestor da frota através do sistema de gerenciamento disponibilizado, 
solicitará para as oficinas que compõem a rede credenciada, três orçamentos para o serviço em questão, sendo 



    

aprovado pelo próprio, por meio de senha pessoal, o de menor valor ou de melhor custo benefício, durante a 
realização do serviço, o gestor terá acesso a todo o fluxo do serviço através do sistema, desde a entrada, até a 
saída do veículo, o sistema, por medidas de segurança também solicitada a validação do condutor do veículo na 
entrada e saída do mesmo, por meio de senha, após o fluxo descrito, o veículo será liberado, e a ordem de serviço 
finalizada, assim conforme detalhamento do processo de manutenção, entendemos que o cartão para identificação 
do veículo, se torna dispensável, estamos corretos? 
 
Resposta 03:   
 
Sim, pois o edital foi atualizado para possibilitar que o serviço seja prestado através de usuário e senha, sem a 
necessidade de apresentação do cartão magnético.  
 
Questionamento 04: 
 
5.3.2. A CONTRATADA, sempre que solicitada, disponibilizará, sem custos adicionais, cartões eletrônicos que 
permitirão a identificação de condutores e usuários; 
 
Questionamento: identificação dos condutores será por meio de matrícula e senha. Estamos corretos quanto ao 
entendimento? 
 
Resposta 04:   
 
Sim, pois o edital foi atualizado para possibilitar que o serviço seja prestado através de usuário e senha. 
 
 

 
Maceió/AL, 04 de janeiro de 2022 

Comissão de Licitação 


