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Prezados, boa tarde.
Quanto ao pregão 33/2022 questionamos:
f) cartões magnéticos – individualizados e personalizados para cada veículo da frota, com as seguintes
informações: - identificação da CONTRATANTE; - identificação do veículo: placa, marca, modelo.
Questionamento: identificação da contratante, placa e modelo sairão no cartão, demais itens poderão ser
visualizados via relatório. Entendemos que atendemos o item, estamos corretos?
f.8) Deverá ser fornecido um cartão magnético, com uma placa abstrata, ou sem placas, consoante o
sistema gerenciador oferecido, que permita a aquisição de combustivel para abastecimento de máquinas e
equipamentos que não possam ser abastecidos em postos de gasolina, tais como: roçadeiras, geradores de
energia, bombas de sucção, etc…, cujo valor integra o disposto na planilha constante no item 13.6.
Questionamento: no caso equipamentos, também deverá ser feito o cadastro de cada um no sistema da
contratada. Sendo assim, a contratante poderá realizar o cadastro com placa fictícia, podendo ser solicitada
a emissão do cartão, ou realizar o vínculo da placa ao cartão reserva. Entendemos que dessa forma
atendemos o item em questão, estamos corretos?

Atualmente alguma empresa presta os serviços licitados? Em caso afirmativo, qual a empresa e a
taxa de administração?
At.te,

Xerxes Rocha
Analista de Mercado Público

(34)3293-2211
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Sr. Xerxes Adriano, boa tarde!
Estamos encaminhando, em anexo, a resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa VALE CARD.
Atenciosamente,
Einstein Pedrosa
Pregoeiro/SEARH
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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