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

De <licitacao@pirapora.mg.gov.br>
Para Amanda Reis Gomes <amanda.gomes@valecard.com.br>
Data 03/09/2020 13:54

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimentos, temos a informar:

1) Atualmente as seguintes empresas prestam serviços: 

Nome das empresas atuais: Trivale Administração Ltda (combustível) e Neo Consultoria e Administração de
Benefícios (manutenção da frota)

- Taxa adm atual: Trivale (-1,01%) e Neo 0%

2) 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.

Att,

Poliana A. Araujo Martins

Setor de Licitação

Em 03/09/2020 08:59, 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) Anteriormente ou Atualmente, existe alguma empresa que presta os serviços ora licitados? Se
sim, qual o nome da empresa e o valor praticado? Se não, será implantação?

2) De acordo com termo de referência, o serviço de gerenciamento de veículos deve ser prestado
através de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético/chip, por meio de
redes de estabelecimentos credenciados. 

Nesse contexto, informamos que o nosso serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e
corretiva é prestado apenas com o sistema informatizado, sem o fornecimento de qualquer
cartão ou outro instrumento periférico, o que não impede, por exemplo, a digitação de senha do
condutor no início e fim de cada serviço, a identificação do veículo, o respectivo controle de
despesas e, ainda, o atendimento às demais exigências contidas no termo de referência. 
 
A liberação da execução do serviço e pagamento junto à rede credenciada é aprovada em duas
etapas: primeiro pelo gestor da frota através da plataforma on-line, momento a partir do qual a
oficina inicia a execução do serviço; segundo pelo motorista, ao efetuar a retirada do veículo,
através da identificação de sua matrícula e digitação de sua senha pessoal na plataforma on-line.



Salientamos, por oportuno, que a grande maioria das empresas do setor não fornecem qualquer
tipo de cartão para o gerenciamento da manutenção de frota, o que em nada compromete o
atendimento as exigências contidas no Edital para o serviço de manutenção e,
consequentemente, a administração e o controle do gerenciamento das despesas da frota de
veículos e até mesmo da descentralização dos valores contratados entre possíveis unidades.

Em sendo assim, entendemos que, embora esta empresa não forneça cartões, atendemos as
necessidades deste respeitado órgão. Estamos corretos?
Caso o posicionamento seja negativo, gentileza informar quais empresa.

Aguardo retorno,
 
 
 
Att,
Amanda Reis Gomes
Analista de Mercado Público
(34) 3293-2212


