
                                                   
 

 
 

ESCLARECIMENTOS 03 – PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI-DR/TO Nº 009/2019 
 
 
 
            Diante da solicitação de esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial SESI/SENAI-
DR/TO Nº 009/2019 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO 
passa a elucidar na forma que segue: 
 
 
Questionamento 01: Atualmente existe alguma empresa contrata fornecendo o objeto em 
questão? Caso positivo, qual o nome da empresa e taxa administrativa? 
 
Resposta ao questionamento 01: Atualmente a empresa contratada pelo SESI e SENAI é a Ticket 
Log que pratica taxa de administração de 0%. 
  
Questionamento 02: A licitante adjudicada como vencedora do certame será convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta de preço, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de convocação, assinar o instrumento contratual. O prazo para assinatura poderá ser 
prorrogado, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária durante seu transcurso e ocorra 
motivo justificado e aceito pelo SESI/SENAI. 
 
Conforme subitem 16.5, como alternativa a convocação, compreendemos que poderá ser aceito o 
envio do Contrato/ Ata de Registro de Preço, via postal com AR (Aviso de Recebimento) ou meio 
eletrônico, para assinatura contratual. Desta forma, estamos certos em nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 02: O contrato poderá ser enviado à contratada por meio eletrônico 
para que a mesma colha as assinaturas necessárias e devolva o documento assinado via AR para 
o SESI e SENAI. 
  
Questionamento 03: Qual a taxa Máxima aceita, para este processo Licitatório? 
 
Resposta ao questionamento 03: Por se tratar de licitação na modalidade Pregão, não 
disponibilizamos o valor da taxa referencial. 
  
Questionamento 04: Em caso de atraso de pagamento da contratante, qual o índice financeiro 
utilizado no período de adimplência de cada parcela até a data do pagamento? 
 
Resposta ao questionamento 04: O SESI e o SENAI não atrasam pagamentos. 
 
Questionamento 05: O presente Termo de Referência tem como objeto a 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. 
Em relação ao subitem 1.1., quais são as especificações dos Geradores (Capacidade, forma de 
abastecimento e forma de reposição)? 
 
Resposta ao questionamento 05: O SENAI possui um Gerador com capacidade de 470 litros de 
combustível e a forma de reposição é realizada pelo pessoal do posto de combustível conveniado. 
 
Questionamento 06:Quais as localidades e quantidade de Rede de Postos de Combustíveis e 
Oficinas podemos considerar para o atendimento de todas as unidades apresentadas? 
 



                                                   
Resposta ao questionamento 06: Não há limites para a quantidade de postos e oficinas a 
serem credenciadas.  
Deverá ser credenciado no mínimo 01 (um) posto de combustível e 01 (uma) oficina em cada  cidade 
do Estado do Tocantins, com exceção daquelas cidades que não possuam postos e oficinas. 
  
Questionamento 07: e) Cartão eletrônico curinga que viabilize o gerenciamento de informações do 
abastecimento, para o atendimento de abastecimento de veículos locados; 
Iremos disponibilizar cartões CORINGA, vinculados aos veículos da Frota, por questões de 
segurança e melhor controle dos abastecimentos. Sendo inviável não vincular o cartão a nenhum 
veículo para realizar as transações. Desta maneira, estamos corretos no entendimento? 
  
Resposta ao questionamento 07: O Cartão coringa deverá ser disponibilizado para abastecer 
qualquer veículo, podendo o mesmo estar vinculado ou não vinculado ao veículo. 
 
Questionamento 08: Qual a quantidade de veículos para o Gerenciamento da Frota? 
Qual a quantidade de cartões serão necessários para o Gerenciamento da Frota? 
 
Resposta ao questionamento 08:  
Quantidade de veículos do SENAI: 31 
Quantidade de veículos do SESI: 37 
Quantidade estimada de cartões 68, mais os cartões coringas que serão posteriormente solicitados. 
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