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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PARANÁ 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PARANÁ 

 

PROTOCOLO Nº 31/19 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/19 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO SESC/PR E DO SENAC/PR. 

 

QUESTIONAMENTO II 

 

1) O SESC PR já utiliza o serviço de gerenciamento de abastecimento da frota? Em caso positivo, qual o 

atual fornecedor e a respectiva taxa de administração ofertada? 

 

RESPOSTA: Não há empresa fornecendo o objeto licitado. Trata-se de implantação dos serviços. 

 

2) Sobre o item 17.1, apresentação da Nota Fiscal, informamos que somos obrigados pela Lei 

Brasileira a trabalharmos somente com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Assim, buscando maior 

agilidade e facilidade na entrega de nossos documentos fiscais aos nossos clientes, ao final de cada 

faturamento, disponibilizamos a NF-e e/ou boleto através de link de acesso dentro da ferramenta 

de gerenciamento, inclusive com envio de e-mail automático comunicando a liberação do arquivo. 

Assim, basta o Gestor da Frota e/ou Funcionário Responsável pelo pagamento acessar a Nota Fiscal 

Eletrônica. Desta forma, entendemos que estaremos atendendo às necessidades do edital e do 

órgão. Estamos corretos? 

 

RESPOSTA: Os procedimentos de apresentação/entrega da Nota Fiscal, conforme informado acima, 

atendem às necessidades do Sesc Paraná e do Senac Paraná cabendo ainda a observação do 

estabelecido nos itens 10.4 e 11.4 do Anexo I do Edital: 

10.4 O relatório de medição deverá ser apresentado pela CONTRATADA até o quinto dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços a cada uma das Unidades de Serviço, juntamente com 

sua respectiva nota fiscal. 
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11.4 As notas fiscais deverão ser emitidas individualmente para cada Unidade de Serviço dos 

CONTRATANTES, devendo ser entregues via e-mail e na forma física (se não for NF-e) a cada 

uma das Unidades, juntamente com o relatório de medição. 

 

3) Sobre o item 5.5,  preço máximo aceito para pagamento será o valor médio publicado pela ANP, 

informamos que para os clientes que desejam estipular tanto valor mínimo quanto valor máximo 

para o litro do combustível dependendo do tipo, oferecemos na nossa plataforma de gerenciamento 

um aplicativo que permite a parametrização dos valores máximos, sendo que o cliente pode inserir 

qualquer informação que desejar, inclusive o valor mínimo, médio ou máximo publicado pela ANP 

(após consulta ao site www.anp.gov.br) ou o valor mínimo, médio ou máximo publicado na consulta 

de preços da rede credenciada no site da própria Contratada. Assim, basta somente o Gestor da 

Frota acessar o sistema, ir na aba de parametrização de valor e inserir os valores máximos (ou 

mínimos) desejáveis, por posto ou região ou cidade. Realizando essa operação, o sistema de 

gerenciamento só aceitará transações em estabelecimentos onde o valor do litro obedecerá ao 

valor estipulado pelo órgão, nesse caso, conforme a ANP. Desta forma entendemos que estaremos 

atendendo às necessidades do edital. Estamos corretos? 

 

RESPOSTA: O estabelecido no citado item 5.5 do Anexo I do Edital é mais abrangente do que a 

disponibilização na plataforma de gerenciamento de aplicativo que permita a parametrização de valor 

máximo e/ou mínimo para o litro do combustível. Neste item é estabelecido que os postos devem 

respeitar o preço médio cotado pela ANP e, quando tal não ocorrer, a Contratada deverá credenciar 

novos postos que atendam a este requisito. Necessário aqui a transcrição do item e de seus subitens: 

 

5.5 Os postos de combustíveis credenciados deverão comercializar/faturar os combustíveis 

respeitando o preço médio cotado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

5.5.1 Quando os postos credenciados não atenderem ao disposto acima, a Contratada deverá 

proceder ao credenciamento de novos postos que atendam a este requisito, observado 

o prazo constante no item 5.7 do presente Anexo.  

5.5.2 Para fins de fiscalização e acompanhamento dos preços praticados, na ausência de 

preços fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), o fiscal do contrato poderá realizar cotações em postos de combustíveis das 

localidades informadas no Anexo V do Edital. 

http://www.anp.gov.br/
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4) Sobre o item 7.1, duas vias do cartão do mesmo veículo, informamos que por questões de 

segurança o sistema permite apenas uma via de cartão para cada veículo, sendo que, para os casos 

de contingência, emite cartões coringas para os casos em que a via do cartão do veículo estiver 

indisponível. Entendemos que desta forma estaremos atendendo às necessidades do SESC. 

Estamos corretos? 

 

Imaginando que o único objetivo do SESC em solicitar duas vias seria para os casos de contingência, 

entendemos que os cartões coringas atendem às necessidades do SESC.  

 

RESPOSTA:  Considerando que as entidades licitadoras (Sesc Paraná e Senac Paraná) possuem 

Unidades de Serviços (filiais) em diversas cidades do Estado do Paraná, a exigência de duas vias do 

cartão de pagamento para cada veículo de suas frotas visa a não descontinuidade da utilização do 

sistema de gerenciamento nos casos de extravio ou não funcionamento de um dos cartões do veículo.  

As grandes distâncias entre as Sedes Administrativas das Entidades Licitadoras e suas Unidades de 

Serviços é fator decisivo para a manutenção da exigência de duas vias do cartão para cada veículo, 

mesmo diante da obrigatoriedade da disponibilização pela Contratada de 35% (trinta e cinco por cento) 

do quantitativo total de veículos em cartões extras (ou coringas) estabelecido no item 7.3 do Anexo I. 

Atenderia também as necessidades do Sesc Paraná e do Senac Paraná, resguardando o caráter 

competitivo do certame, que o segundo cartão de pagamento para cada veículo fosse substituído por 

um cartão extra (também conhecido como coringa). Deste modo, a futura Contratada, para 

atendimento ao item 7.1 do Anexo I, forneceria 01 (um) cartão de pagamento para cada veículo dos 

Contratantes (48 para o Senac Paraná e 77 para o Sesc Paraná), mais igual número de cartões extras 

(coringas) e, para atendimento ao item 7.3 do Anexo I, 17 (dezessete) cartões extras para o Senac 

Paraná e 27 (vinte e sete) cartões extras para o Sesc Paraná. 

 

5)  Sobre o item 8.1”, treinamento presencial, informamos que o sistema de gerenciamento é 

inteiramente online, não necessitando necessariamente de treinamento presencial. Além disso, o 

sistema é de fácil manuseio. Desta forma, entendemos que poderemos realizar treinamento 

remoto, via videoconferência, para o Contratante, sendo que, em caso necessário, poderá ser 

realizado visita presencial para eventual necessidade. Desta forma, entendemos que estaremos 

atendendo às necessidades do órgão. Estamos corretos? 

  



   

Página 4 de 4 
 

RESPOSTA:  As necessidades do Sesc Paraná e do Senac Paraná, quanto a realização de treinamentos, 

serão atendidas com o cumprimento integral do estabelecido no item 8 – TREINAMENTO do Anexo I. 

 


