
    

 
 
 

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 003 

 

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

 
Questionamento 01: 
 
Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em caso de positivo, qual a empresa 
que presta os serviços e qual a taxa de administração atualmente praticada? 
 
Resposta 01:   
 
Esse serviço nunca foi contratado pelo Regional. 
 
Questionamento 02: 
 
15.3 O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, localizado na Rua Doutor 
Antônio Cansanção, nº 465, Maceió/AL, CEP: 57035-190, com os dados do SENAC/AL. 
 
Esclarecimento: Em relação a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) e ou Fatura(s), utilizamos a Nota Fiscal 
Eletrônica por obrigação de Lei Nacional. Sendo assim, disponibilizaremos junto ao sistema tecnológico um 
módulo especial (Financeiro), contendo todas as Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) juntamente aos relatórios 
analíticos e sintéticos para conferência das mesmas. Também disponibilizaremos todas as certidões de 
regularidade da empresa contratada necessárias para composição do processo de pagamento. Desta maneira 
estamos corretos que atenderemos ao subitem? 
 
Resposta 02:   
 
O processo de apresentação da Nota fiscal (sistema tecnológico um módulo especial (Financeiro) atende nossa 
demanda. 
 
Questionamento 03: 
 
5.5. Implantação: 
5.5.1. Implantar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato, o sistema de 
tecnologia informatizado e integrado de gestão de frota para abastecimento, lavagem, troca de filtros, aditivos, 
óleos lubrificantes, borracharia, os cartões eletrônicos de identificação de condutores/usuários e software com 



    

tecnologia WEB para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços 
com mão de obra, para os veículos da frota do Senac-AL. 
 
Esclarecimento: O relacionamento entre Contratante e Contratada se inicia logo após a assinatura do contrato, 
com isso, entendemos que toda a implantação dos serviços para prestação de gerenciamento da frota, por meio 
de sistema informatizado, deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do mesmo. 
Lembrando que esse prazo de implantação sistêmica contempla as seguintes etapas: criação do banco de dados, 
cadastro de veículos, condutores e usuários, cadastro de informações financeiras com base nos dados 
encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores, entrega de cartões magnéticos e demais 
processos pertinentes ao processo. Estamos corretos de que atenderemos às necessidades do órgão com esse 
prazo? 
 
Resposta 03:   
 
O edital foi atualizado para o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
 
Onde se lê:  
5.5. Implantação:  
5.5.1. Implantar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato, o sistema de 
tecnologia informatizado e integrado de gestão de frota para abastecimento, lavagem, troca de filtros, aditivos, 
óleos lubrificantes, borracharia, os cartões eletrônicos de identificação de condutores/usuários e software com 
tecnologia WEB para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços 
com mão de obra, para os veículos da frota do Senac-AL. 
 
Leia-se:  
5.5. Implantação:  
5.5.1. Implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura do contrato, o sistema de tecnologia 
informatizado e integrado de gestão de frota para abastecimento, lavagem, troca de filtros, aditivos, óleos 
lubrificantes, borracharia, os cartões eletrônicos de identificação de condutores/usuários e software com tecnologia 
WEB para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços com mão 
de obra, para os veículos da frota do Senac-AL. 
 
Questionamento 04: 
 
Em relação a Frota de veículos apresentada, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
I) Atualmente existem veículos em garantia de fábrica? 
II) No caso de existência de veículos em garantia de fábrica, solicitamos as marcas, modelos e ano de fabricação 
dos mesmos, bem como em quais cidades deverão ser disponibilizadas as concessionárias solicitadas em edital. 
III) 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 04:   
 
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 05: 
 
5.5.1. Implantar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato, o sistema de 
tecnologia informatizado e integrado de gestão de frota para abastecimento, lavagem, troca de filtros, aditivos, 
óleos lubrificantes, borracharia, os cartões eletrônicos de identificação de condutores/usuários e software com 
tecnologia WEB para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios, pneus e serviços 
com mão de obra, para os veículos da frota do Senac-AL. 



    

5.5.2. Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA referidos no item anterior, compreendem: 
a) cadastramento inicial de todos os veículos do “Anexo I”, além dos condutores credenciados e autorizados pelo 
Senac-AL que utilizam os veículos; 
b) apresentar a relação de postos de abastecimento, lava-jatos, oficinas, concessionárias e autopeças já 
credenciados nos municípios relacionados no Anexo II; 
c) Estudo da logística da rede de atendimento em todas as cidades credenciadas no Anexo II; 
5.4.1. No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após declarar a empresa vencedora no sistema licitações-e, 
a LICITANTE deverá apresentar no mínimo 02 postos de abastecimento e 02 lava-jatos credenciados no raio de 
5 km das unidades dos municípios relacionados na Tabela 02 do Anexo II, onde o SENAC/AL mantém atividade, 
comprometendo-se em elaborar estudo logístico que garanta a plenitude das atividades operacionais da frota em 
todos os municípios. 
Esclarecimento: Diante do disposto acima, em relação ao prazo de entrega da rede, devemos considerar 15 dias 
contados a partir da data da assinatura do contrato para entrega da rede credenciada? 
 
Resposta 05:   
 
Não, para apresentação da rede credenciada deve ser considerado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, após 
declarar a empresa vencedora no sistema licitações-e, conforme os itens 5.4.1 e 5.4.2 do edital.  
 
5.4. Rede Credenciada:  
5.4.1. No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após declarar a empresa vencedora no sistema licitações-e, 
a LICITANTE deverá apresentar no mínimo 02 postos de abastecimento e 02 lava-jatos credenciados no raio de 
5 km das unidades dos municípios relacionados na Tabela 02 do Anexo II, onde o SENAC/AL mantém atividade, 
comprometendo-se em elaborar estudo logístico que garanta a plenitude das atividades operacionais da frota em 
todos os municípios;  
5.4.2. No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após declarar a empresa vencedora no sistema licitações-e, 
a LICITANTE deverá apresentar pelo menos 03 (três) oficinas, 01 (uma) concessionária de cada marca de veículo 
existente na unidade e 01 (uma) autopeça credenciada nos municípios relacionados no Anexo II, onde o Senac/AL 
mantém atividade, comprometendo-se em elaborar estudo logístico que garanta a plenitude das atividades 
operacionais da frota em todos os municípios. 
 
Questionamento 06: 
 
Referente a utilização de POS entendemos que devemos aceitar transações de oficinas e lavadores no software 
online. Estamos corretos no entendimento? 
 
Resposta 06:   
 
Está correto o entendimento. 
 
Questionamento 07: 
 
A taxa será única ou poderemos ofertar taxas diferentes para abastecimento, lavagem e manutenção preventiva 
e corretiva? 
 
Resposta 07:   
 
Taxa única. 
 
 
Questionamento 08: 
 
Entendemos que os descontos ofertados na licitação, serão aplicados somente sobre os valores dos orçamentos 
gerados em nosso sistema pela rede credenciada e/ou sobre os valores constantes na tabela da montadora. 
Estamos corretos em nosso entendimento? 



    

Resposta 08:  
 
 Qualquer desconto ou taxa negativa deve ser aplicado sobre o valor total da Nota fiscal emitida pela Contratada. 
 
 

 
Maceió/AL, 04 de janeiro de 2022 

Comissão de Licitação 


