
Assunto Re: ESCLARECIMENTOS 2 - PREGÃO 13/2020 - PREFEITURA DE
PIRAPORA / MG

De <licitacao@pirapora.mg.gov.br>
Para Amanda Reis Gomes <amanda.gomes@valecard.com.br>
Data 11/09/2020 14:19

Em 10/09/2020 17:27, Amanda Reis Gomes escreveu:

Bom dia,
 
Ref. Pregão nº. 13/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO
DE SISTEMA INFORMATIZADO.

Prezado Senhores,
 
A empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 00.604.122/0001-97 com sede á
Rua Machado de Assis, nº. 904, Centro, Uberlândia/MG, vem, respeitosamente, por meio deste ofício
TEMPESTIVO, apresentar o(s) pedido(s) de esclarecimento(s)/informação(ões) abaixo listado(s):
 
1) Constou no Edital a seguinte exigência:
 
13.15. Manter sistema tecnológico integrado que ofereça rapidez e segurança nas operações
feitas durante os abastecimentos dos veículos, emitindo comprovantes onde constem: os
valores referentes à quantidade de combustível, peças, serviços; valor por litro e valor total
abastecido no veículo; valor de peças e serviços; saldo restante por veículo, departamento,
geral; nome do condutor responsável e que viabilize o pagamento do abastecimento de
combustíveis/lubrificante, peças, serviços de manutenção da frota nos postos de
abastecimento, oficinas e fornecedores de peças através do cartão magnético.
 
Pois bem, para o serviço de manutenção, atendemos através da impressão da Ordem de
Serviço pela credenciada, onde ao finalizar a ordem de serviço, a credenciada poderá imprimi-
la e entregar ao condutor do veículo. Além da possibilidade de visualização e acompanhamento
posteriores através dos relatórios disponibilizados no sistema. Atendemos desta forma?
 
Att,
Amanda Reis Gomes
Analista de Mercado Público
(34) 3293-2212

Boa tarde.

Reitera-se a resposta dada ao primeiro questionamento enviado por esta empresa:

"Em contato com o setor responsável fomos informados que, atualmente, os serviços de manutenção da frota são
prestados através se sistema online, sem uso do cartão. Dessa forma, não se restringe a participação para o lote
01 (manutenção dos veículos), das empresas que não disponibilizem o cartão eletrônico. Contudo, essas
empresas deverão disponibilizar sistema eletrônico que permita realizar todo o gerência da manutenção dos
veículos."

At.te.

Poliana Alves Araújo Martins
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