
 

 

                                                                                 

 

ADENDO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 SESI/SENAI-DR/TO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019 SESI/SENAI-DR/TO 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
gerenciamento de abastecimento dos veículos que compõe a frota do SESI/SENAI-
TO e de seus grupos geradores, bem como, serviços de manutenção preventiva e 
corretiva para os veículos que compõe a frota do SESI/SENAI-TO, por meio de 
sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão magnético. 

 
 
 

O SESI e SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 

suas atribuições, comunicam aos interessados que houve retificação no anexo I – Termo de 

Referência do edital do Pregão Presencial nº 009/2019, conforme segue: 

 

ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO / ITEM 03 

 

Onde se lê: 

3.1 Os serviços objeto deste compreendem no mínimo: 
 

Item Objeto Valor estimado anual 

SESI 

Valor estimado anual 

SENAI 

1 Abastecimento de veículos e 

grupos geradores. 

R$ 350.000,00 R$ 300.000,00 

2 Manutenção 

preventiva/corretiva 

R$ 200.000,00 R$ 150.000,00 

 

3.2. Serviço de abastecimento de veículos e grupo geradores:   

a) Sistema (software) de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 
controle das despesas de abastecimento da frota de veículos e dos grupos geradores, cujas 
informações poderão ser acessadas do próprio sistema pelos CONTRATANTES, durante 
todo o período contratado; 
 



 

 

b) Sistemas (softwares) operacionais para processamento das informações nos cartões e 
terminais; 
 

c) Cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações do 
abastecimento da frota, sendo um para cada veículo da frota; 
 

d) Cartão eletrônico que viabilize o gerenciamento das informações de abastecimento dos 
grupos geradores; 
 

e) Cartão eletrônico curinga que viabilize o gerenciamento de informações do abastecimento, 
para o atendimento de abastecimento de veículos locados; 
 

f) Informatização dos dados de consumo, quilometragem, custos, identificação do veículo, 
identificação do portador do cartão e respectiva unidade, datas e horários, tipos de 
combustíveis e lubrificantes, em base gerencial de dados disponível para os 
CONTRATANTES; 
 

g) Processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a emissão 
de relatórios das diversas bases de gerenciamento instaladas com o sistema numa base 
central de gerenciamento; 
 

h) Rede de postos de abastecimento, equipadas para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema, informados pelo contratado. 
 

3.3. Manutenção Preventiva/Corretiva: 

a) Sistema (software) de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 
controle das despesas da manutenção da frota de veículos, cujas informações poderão ser 
acessadas do próprio sistema pelos CONTRATANTES, durante todo o período contratado; 
 

b) Sistemas (softwares) operacionais para processamento das informações nos cartões e 
terminais; 
 

c) Cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações da 
manutenção realizada, sendo um para cada veículo da frota; 
 

d) Processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a emissão 
de relatórios das diversas bases de gerenciamento instaladas com o sistema numa base 
central de gerenciamento; 
 

e) Possibilitar solicitação de cotações de preço para os serviços de manutenções preventiva 
e/ou corretiva no próprio sistema, com no mínimo 03 empresas distintas. 
 

f) Permitir elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva no sistema; 
 

g) Rede de oficinas credenciadas, equipadas para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema, informados pelo contratado. 

 

Leia-se: 

3.1. Os serviços objeto deste compreendem no mínimo: 
 



 

 

Item Objeto Valor estimado anual 

SESI 

Valor estimado anual 

SENAI 

1 Abastecimento de veículos e 

grupos geradores. 

R$ 350.000,00 R$ 300.000,00 

2 Manutenção 

preventiva/corretiva 

R$ 200.000,00 R$ 150.000,00 

 

3.2. Serviço de abastecimento de veículos e grupo geradores:   

a) Sistema (software) de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 
controle das despesas de abastecimento da frota de veículos e dos grupos geradores, cujas 
informações poderão ser acessadas do próprio sistema pelos CONTRATANTES, durante 
todo o período contratado; 
 

b) Sistemas (softwares) operacionais para processamento das informações nos cartões e 
terminais; 
 

c) Cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações do 
abastecimento da frota, sendo um para cada veículo da frota; 
 

d) Cartão eletrônico que viabilize o gerenciamento das informações de abastecimento dos 
grupos geradores; 
 

e) Cartão eletrônico curinga que viabilize o gerenciamento de informações do abastecimento, 
para o atendimento de abastecimento de veículos locados; 
 

f) Informatização dos dados de consumo, quilometragem, custos, identificação do veículo, 
identificação do portador do cartão e respectiva unidade, datas e horários, tipos de 
combustíveis e lubrificantes, em base gerencial de dados disponível para os 
CONTRATANTES; 
 

g) Processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a emissão 
de relatórios das diversas bases de gerenciamento instaladas com o sistema numa base 
central de gerenciamento; 
 

h) Rede de postos de abastecimento, equipadas para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema, informados pelo contratado. 
 

3.3. Manutenção Preventiva/Corretiva: 

a) Sistema (software) de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 

controle das despesas da manutenção da frota de veículos, cujas informações poderão ser 

acessadas do próprio sistema pelos CONTRATANTES, durante todo o período contratado; 

b) Sistemas (softwares) operacionais para processamento das informações nos cartões e 
terminais; 
 

c) Cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações da 
manutenção realizada, sendo um para cada veículo da frota; 
 



 

 

d) Processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a emissão 
de relatórios das diversas bases de gerenciamento instaladas com o sistema numa base 
central de gerenciamento; 
 

e) Possibilitar solicitação de cotações de preço para os serviços de manutenções preventiva 
e/ou corretiva no próprio sistema, com no mínimo 03 empresas distintas. 
 

f) Permitir elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva no sistema; 
 

g) Rede de oficinas credenciadas, equipadas para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema, informados pelo contratado. 

 
3.4 DO CREDENCIAMENTO DA REDE DE POSTOS E OFICINAS  
 
a) Não há limites para a quantidade de postos e oficinas a serem credenciados.  
 
b) Deverá ser credenciado ao menos 01 posto de combustível e 01 oficina em cada cidade do 
Tocantins,  com exceção daquelas cidades  que não possuam postos e oficinas. 
 
3.5 DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DE CARTÕES A SEREM EMITIDOS  
 
a) SESI: 31.  
 
b) SENAI: 37.  
 
c) CORINGA: Conforme a demanda de cada unidade. 
 

Em virtude das citadas alterações, fica remarcada a abertura do certame licitatório para o 
dia 13 de agosto de 2019, as 9 horas no mesmo local. 

 
Por oportuno, esclarecemos que todos os termos do Edital não atingidos pelo presente 

adendo permanecem inalterados. 
 

   Palmas-TO, 07 de agosto de 2019. 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente CPL / Sistema FIETO 

 


