
    

 
 

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: 

Resposta ao pedido de impugnação feito pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA., com sede na Calçada Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - 
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, inscrita no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30, que alega 
necessidade de alterações a serem feitas no edital. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido em 28 de 
dezembro de 2021, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 18.2 do referido edital, razão pela qual 
passamos a responder. Lembramos que os processos licitatórios executados pelo SENAC são regidos pela 
Resolução SENAC 958/2012. 
 
1) DA PREVISÃO EDITALÍCIA DE PARCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS 
 
 Resposta: o parcelamento de notas fiscais é um procedimento interno do Regional, conforme normativo Interno 
OS 11/2017, que pretende atender as necessidades administrativas e financeiras que está submetida a instituição, 
por se tratar de empresa de natureza privada, que se submete a normas mercadológicas diversas do poder público, 
o edital prevê as limitações técnicas e financeiras que o mercado impõe à instituição.  
 
Sendo assim, o ponto impugnado não será acolhido, razão pela qual será mantido e negado provimento. 
 
 
 

 
Maceió/AL, 04 de janeiro de 2022 

Comissão de Licitação 


