
    

 
 

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 XP3 GESTÃO EMPRESARIAL – EPP. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa XP3 GESTÃO EMPRESARIAL – EPP, com 
sede na rua 2 S/N Lote 110 Sala 04 Qd. 07 – Bairro: Parque Solar A, Cidade: Rio Verde/GO, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.984.437/0002-00, que alega necessidade de alterações a serem feitas no edital e seus anexos conforme 
segue. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido em 21 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) Do Objeto da Licitação 
 
 Resposta: a opção de escolha por lote foi fundamentada na constatação na realização de pesquisa de mercado, 
tendo em vista que as empresas contatadas praticavam os serviços de maneira agrupadas e a divisão do item 
poderia gerar majoração do valor, onde demonstrou que a opção era técnica e econômica mais viável para o objeto 
licitado. 
 
Sendo assim, o ponto impugnado não será acolhido, razão pela qual será mantido e o provimento será negado. 
 
2)  Da Taxa de Administração 
 
Resposta: o edital já possui previsão de análise da exequibilidade das propostas. A proposta vencedora será 
analisada pela comissão de licitação e submetida também para área técnica, o ponto apresentado pela impugnante 
já será objeto de análise quando da apreciação da proposta.  
       
Sendo assim, o ponto impugnado não será acolhido, razão pela será mantido e o provimento será negado. 
 
 

 
Maceió/AL, 22 de dezembro de 2021. 

Comissão de Licitação 


