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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 III 

  

01) 6.6.3 - Deverá ser ilimitada a quantidade de colaboradores que os CONTRATANTES podem 

enquadrar em cada perfil, devendo a CONTRATADA, sempre que solicitado, efetuar as alterações 

conforme forem requisitadas, sem custo adicional ao respectivo CONTRATANTE. 

Consideração: O cadastro e gestão dos usuários terceiros no sistema devem ser efetuados pelo 

próprio Contratante enquanto característica de auto gestão. Essa sistemática atende o esperado 

para esta contratação? 

 

RESPOSTA:  Quanto aos procedimentos para o cadastramento dos veículos, usuários e Unidades 

de Serviços, deve ser observado o disposto no Anexo I, item 9 – CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO E PRAZOS. 

 

02) 6.16 - O sistema deve possuir função de apoio ao usuário (Help Desk), possibilitando a obtenção 

de informações e orientações sobre suas funcionalidades.  

 Consideração: Possuímos através do botão: "Precisa de Ajuda?" no sistema, o manual 

explicativo do sistema em formato PDF para download, além do atendimento via Executivo de 

Relacionamento e demais canais. Dessa forma atendemos? 

 

 RESPOSTA:  Sim, dessa forma atenderá ao solicitado no Edital. 

 

03) 6.17.1 - O software de gestão deverá permitir a obtenção de relatórios relativos a todo o período 

de vigência do contrato, devendo ser flexível a seleção do período de consulta;  
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 Consideração: O intervalo máximo de consulta dos relatórios é de 91 dias. A pesquisa dos 

relatórios, pode ocorrer em qualquer período dentro da vigência, obedecendo esse intervalo 

máximo. Dessa forma atendemos? 

  

RESPOSTA:  Disponibilizar consulta dos relatórios para as operações realizadas, no máximo 91 

dias anteriores à data da solicitação de emissão, é muito menos que o solicitado no Edital. Os 

Contratantes necessitam da disponibilidade das informações de gerenciamento do consumo de 

combustíveis relativos a todo o período em que o contrato estiver vigente, inclusive com a 

possibilidade de seleção de períodos de consulta. 

 

04) 12.18 - A CONTRATADA deverá disponibilizar postos que comercializem combustíveis respeitando 

o preço médio cotado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

 Consideração: Quanto ao sistema de auto gestão, e forma de controle por parte do 

Contratante, o parâmetro da ANP considera o preço unitário por Município em que ocorrer o 

abastecimento, divulgado semanalmente pelo órgão. Quando não há atualização do preço para 

determinado município, não há comparação. O sistema também possibilita que o próprio 

Contratante enquanto característica auto gestão, parametrize um valor máximo a ser cobrado no 

litro do combustível, inclusive por Região e/ou Cidade, podendo ser o preço citado na cláusula. 

Dessa forma atendemos? 

 

RESPOSTA:  Quanto a parametrização do valor máximo a ser cobrado no litro do combustível, a 

solução atende ao solicitado no Edital. 

 

 


