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RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
RESPOSTA A PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

PROCESSO GERAL Nº 00099.2022.1.102.01 
 
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de 
empresa operadora de sistema de cartões, para prestação de serviço de administração, 
gerenciamento, abastecimento com o fornecimento de combustíveis e lubrificantes em 
postos varejistas, manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral,  
fornecimento de peças e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha, 
componentes, pneus, lavagem e demais materiais e serviços especializados de 
manutenção mecânica, elétrica, lataria, pintura e funilaria, estofaria, cambagem, 
alinhamento, balanceamento de rodas, injeção eletrônica, serviço de lavagem, 
borracharia, transporte em suspenso por guinchamento e reboque entre outros), 
operada através da utilização de sistema via WEB, sistema próprio da contratada, 
compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados através da rede de 
oficinas e postos varejistas  credenciadas  pela  contratada para atender à frota de 
veículos utilizados pelo Sistema FIERO/SESI/SENAI/IEL, conforme especificações e 
quantidades constantes no Termo de Referência, e em conformidade ao Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI”.  
 
 A Comissão de Licitações das entidades do SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL, no 
uso de suas atribuições, torna público aos interessados as respostas aos PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, conforme segue 
abaixo: 
 

1. Informamos que o nosso serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e 
corretiva é prestado apenas com o sistema informatizado, sem o fornecimento de 
qualquer cartão ou outro instrumento periférico, o que não impede, por exemplo, a 
identificação do veículo (a exemplo da placa, modelo, ano, fabricante e quilometragem 
do veículo), do condutor, do respectivo controle de despesas e a abertura de cotações 
e ordens de serviços, conforme exigido pelo termo de referência. Salientamos, por 
oportuno, que a grande maioria das empresas do setor não fornecem qualquer tipo de 
cartão para o gerenciamento da manutenção de frota, o que em nada compromete o 
atendimento as exigências contidas no Edital para o serviço de manutenção e, 
consequentemente, a administração e o controle do gerenciamento das despesas da 
frota de veículos. Em sendo assim, entendemos que, embora esta empresa não 
forneça cartões, magnéticos ou eletrônicos, ou outro tipo de instrumento periférico 
para o gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, atendemos as 
necessidades deste respeitado órgão. Estamos corretos? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Em resposta ao 
referido questionamento, informamos que conforme Termo de Referência, além da 
solução tecnológica é obrigatório a disponibilização de cartões com utilização de 
senha como mecanismo de controle dos serviços utilizados por veículo, ampliando a 
segurança das transações. 

 
2. Atualmente existem veículos da frota que estão em garantia? Se sim, quantos? 

Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: A Instituição 
possui 05 (cinco) veículos da frota com garantia: 04 (quatro) caminhonetes aquisição 
2021 com 05 anos de garantia; 01 (uma) caminhonete aquisição 2022 com 05 anos 
de garantia. 
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3. Existem veículos da frota que são locados? Se sim, quantos? 

Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Sim, 05 (cinco). 
Farão a manutenção dentro do contrato? Não. 

 
4. Existe estimativa de valores a serem gastos futuramente entre serviços e peças? Se 

sim, qual?  
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Os valores 
estimados constam no Termo de Referência – Item 3.44 – Do Detalhamento dos 
Serviços. 

 
5. Os serviços, objeto desta licitação, já são prestados por alguma empresa? Se sim, 

gentileza informar qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de 
administração praticada? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Sim. A atual 
contratada é a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA EPP, com 
taxa de (- 2%). 

 
6. Caso seja ofertado taxa negativa ou desconto, o mesmo será aplicado sobre o 

orçamento ou sobre as tabelas de preços de peças e serviços dos fabricantes (ex: 
Audatex, Molicar, Orion ou outro instrumento hábil similar)? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura:  O desconto é 
aplicado ao valor total da nota pela oficina credenciada, porém 
todo orçamento remetido não pode ser superior aos preços praticados no mercado. 

 
7. Qual o prazo de vigência que encerra o contrato com o fornecedor atual? 

Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: O atual contrato 
estará vigente até 03/11/2022. 

 
8. Em caso de oferta de taxa negativa, a qual representará desconto a Administração. 

Nesse sentido, para oferta desse desconto, será aceito sistema totalmente web que 
possibilita maior transparência ao gestor da frota, contemplando o desconto (taxa 
negativa) diretamente em cada orçamento? Assim, o faturamento da gerenciadora 
ocorrerá pelo valor líquido, ou seja, aquele considerado o desconto ofertado? 
Atendemos desta forma? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Não será aceito 
sistema totalmente via web, faremos também através de cartão. Aceitaremos via web 
somente para casos de manutenção/conserto, já para abastecimento e impreterível o 
uso do cartão. Quanto a aplicação do desconto, entendemos que deverá ser ofertado 
sobre o valor bruto. 
 

9. Sobre o conceito de Preço à vista, entendemos que o preço de mercado à vista seria 
o praticado no mercado dentro dos parâmetros das tabelas de referência vigentes, 
sem a adição de taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no 
entendimento? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Preço à vista é o 
valor com sentido de imediatismo do pagamento, sem inserção de taxas, juros e com 
referência às tabelas vigentes. 
 

10. Com relação ao Edital, entendemos que o recolhimento de imposto deverá ser 
efetuado em nome da rede credenciada que são de fato os reais prestadores de 
serviços. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza é 10.05 refere-se ao 
valor consumido na rede credenciada do período e possui finalidade apenas de fatura 
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(repasse), e neste caso não há o que se falar em retenção. Caso o contrato possua 
taxa de administração positiva a contratante emitirá uma NF-S e de natureza 17.01 e 
esta sim será passível de retenção em nome da gerenciadora. Estamos corretos no 
entendimento? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Referente a 
prestação de serviço: a rede credenciada (borracharias, lavagem de veículos, etc), 
emitirá NFS cujo tomador será substituto tributário (SESI, SENAI), desta forma quando 
couber o ISS, deverá ser retido. 

  
11. Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serão em 

nome da Contratante pois o objeto social da empresa é consultoria e assessoria em 
gestão e gerenciamento de frota de veículos, entre outras atividades. Sendo assim, 
considerando isso, estamos corretos no entendimento que desta forma atendemos ao 
solicitado no Edital? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: As notas fiscais 
serão emitidas de acordo ao CNPJ de cada unidade da instituição conforme utilização 
do serviço. 

 
12. Ref. item 1.1 do edital - Para o produto manutenção as transações de ocorrerão de 

forma online, onde após identificado a necessidade de manutenção, o gestor da frota 
através do sistema de gerenciamento disponibilizado, solicitará para as oficinas que 
compõem a rede credenciada, orçamentos para o serviço em questão, sendo 
aprovado pelo próprio, por meio de senha pessoal, o de menor valor ou de melhor 
custo benefício, durante a realização do serviço, o gestor terá acesso a todo o fluxo 
do serviço através do sistema, desde a entrada, até a saída do veículo, o sistema, por 
medidas de segurança também solicitada a validação do condutor do veículo na 
entrada e saída do mesmo, por meio de senha, após o fluxo descrito, o veículo será 
liberado, e a ordem de serviço finalizada, assim conforme detalhamento do processo 
de manutenção, entendemos que o cartão para identificação do veículo, se torna 
dispensável, estamos corretos? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Não será aceito 
sistema totalmente via web, faremos também através de cartão. Aceitaremos via web 
somente para casos de manutenção/conserto, já para abastecimento é impreterível o 
uso do cartão. 

 
13. Ref. itens 3.9 e 3.15 do termo de referência - No produto manutenção, devido a não 

utilização de cartão para a transação de orçamento, não há a emissão de 
comprovante. Porém há a mesma segurança de dados, pois poderá ser feita a 
impressão da ordem de serviço no sistema da contratada com todos os dados 
referentes ao orçamento. Atendemos dessa forma? 
Resposta da Supervisão de Infraestrutura, Logística e Infraestrutura: Impressão das 
ordens de serviço e das notas fiscais. Desta forma sim! 

 
 Dando continuidade, esta Comissão de Licitações torna público aos interessados as 
respostas aos PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ao edital em epígrafe, apresentados pelas 
empresas: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA e TICKET LOG – TICKET 
SOLUÇÕES HDFGT S/A, conforme segue abaixo: 
 
 Primeiramente, salienta-se que são tempestivos os pedidos de impugnações 
apresentados pelas empresas: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA e TICKET LOG 
– TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. 
 

mailto:cpl@fiero.org.br


 
 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Térreo Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br. 

 A empresa TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, alega que a exigência 
de índice de liquide corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) impede a participação de 
empresas do ramo. 
 
 A Ticket Log alega em síntese que “com a análise se baseando fortemente no índice 
em questão, estaremos sendo mal avaliados, pois a liquidez depende dos prazos médios de 
pagamento e recebimento; no caso específico, recebemos do cliente em média no dobro 
de tempo em que pagamos a rede credenciada, corroborando para a redução do índice 
de liquidez”. 
 
 Ao final requer a alteração do edital de licitação no que tange a qualificação 
econômico-financeira, conforme fundamentos apresentados. 
 
 Já a empresa CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, pontua que a união de 
mercados distintos em um mesmo grupo traz prejuízo à competitividade do certame e que a 
exigência de cartão eletrônico para pagamento dos serviços de abastecimento e manutenção 
está inadmitindo, de forma equivocada, a apresentação de sistema ou superiores, que 
dispensam o uso destes. 
 
 A Carletto alega que “a união de manutenção e abastecimento não possuem 
nenhuma justificativa técnica de que o mesmo fornecedor preste ambos os serviços, uma 
vez que os serviços são prestados de maneira completamente independente, não sendo 
factível crer que haveria benefício à Administração”. 
 
 A impugnante diz que “outras empresas especializadas no segmento, como é o caso 
da Impugnante, possuem sistema de gerenciamento de manutenção antifraude, totalmente 
web, com tecnologia inteligente e avançada, com senha pessoal e intransferível para 
acompanhamento das ordens de serviço em tempo real, permitindo um controle efetivo da 
manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas, dispensando uso de cartão 
eletrônico para pagamento”. 
 
 Ao final requer que seja esclarecido a forma de julgamento, onde seja realizado em 
lotes distintos para manutenção e abastecimento, aumentando a ampla competitividade do 
certame, em cumprimento à Súmula nº 247 do TCU e a legislação vigente. Requer que seja 
admitida no certame a participação de empresas com sistema de gerenciamento similares 
que dispensem o uso de cartões magnéticos, par os serviços de gerenciamento das 
manutenções. 
  
 Pois bem. 
 
 Iniciando a análise do pedido de impugnação entregue pela empresa: TICKET LOG 
– TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, esta comissão não assiste razão aos motivos 
apresentados pela impugnante. 
 
 A exigência de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social ou do balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída constam no rol 
taxativo de documentos que poderão ser exigidos para fins de qualificação econômico-
financeira das licitantes, nos termos do art. 12, inciso III, alínea “a” do RLC do SESI e do 
SENAI. 
 
 Sobre a qualificação econômico-financeira das licitantes, o livro Comentários ao 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, 2016, págs. 137 e 138, 
esclarece-nos que: 
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 O objetivo do inciso é verificar a saúde financeira do licitante 
em face da execução do objeto a ser licitado. A alínea “a” dispõe que o 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, 
que comprovem a situação financeira da empresa, através do cálculo de 
índices contábeis previstos no instrumento convocatório.  
 
 A comprovação da boa situação financeira da empresa deverá 
ser avaliada mediante a aplicação de índices contábeis previstos no ato 
convocatório de forma objetiva. Assim, no instrumento convocatório para 

fins de habilitação econômico-financeira, poderá ser exigido da licitante 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, 
que comprovem a situação financeira da empresa por meio do cálculo 
de índices contábeis, a exemplo do índice de liquidez corrente, calculado 
de acordo com a seguinte fórmula, usualmente utilizada pelos 
Departamentos Nacionais do SESI e do SENAI:  
 
 ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante ≥ 1 (maior ou 
igual a um)  

 
 Neste sentido, a supervisão de licitações e contratos auxiliada pela Supervisão 
Contábil, emitiu a seguinte orientação: 
 

Essa Supervisão aconselha a manter a exigência a exigência do edital 
ou alterar para exigência de percentual mínimo de 1%, visto que o 
índice proposto é de suma importância para medir a saúde financeira da 
empresa contratada.  
 
Analisando de forma sintética, em uma crise financeira, qual a garantia 
existente de uma empresa contratada conseguir quitar com seus 
compromissos e cumprir com as obrigações do contrato?  
 
Pelo índice proposto, é possível fazer uma breve análise para o 
gerenciamento do risco, ao evitar contratar empresas que possivelmente 
não tenham boa estrutura econômica. 

 

 Diante ao posicionamento acima, esta comissão decide manter a exigência do índice 
de liquidez corrente (ILC) do edital, concomitantemente à exigência de patrimônio líquido 
mínimo de 10% do valor estimado da contratação. 
 
 Dando prosseguimento às análises, referente ao pedido de impugnação entregue 
pela empresa: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, esta comissão não assiste razão 
aos motivos apresentados pela impugnante. 
 
 Inicialmente, transcreveremos o posicionamento da Supervisão de Engenharia, 
Logística e Infraestrutura, sobre as razões da impugnante: 
 

O modelo exigido no certame visa garantir a administração e o gerenciamento de 
nossa frota por uma única empresa oferecendo serviços de abastecimento, 
manutenção, fornecimento de peças, acessórios e insumos. 
  
Diante do exposto adota-se o uso do cartão eletrônico para o abastecimento de 
combustível, sendo que os demais serviços podem ser gerenciados via plataforma 
na web.   
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 Para corroborar a decisão da supervisão requisitante, esta CPL realizou algumas 
diligências e observou que a adoção de lote único para o objeto ora licitado é há algum tempo 
praticado no mercado, conforme editais consultados os quais listaremos abaixo: 
 
http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-170166-5-00003-2022 
Link acessado no dia 06/10/2022 às 17h01min. 
 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-
br/2019/unidades-federativas-uf/ms/drf-cge-uasg-170109/2021/pe-9-2021-drf-cge-uasg-
170109-gestao-de-frota/edital-frota-final-processo-preenchido.pdf 
Link acessado no dia 07/10/2022 às 09h38min. 
 
https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/582/LICON_Edit
al_582_2021_30_1002128.pdf 
Link acessado no dia 07/10/2022 às 09h40min. 

 
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Licitacoes/2018/10/22/20181022EditalPregoEletrnicon25201
8gerenciamentodefrotas.PDF 
Link acessado no dia 07/10/2022 às 10h03min. 
 
 Além disso, salienta-se que o atual contrato de mesmo objeto, oriundo do Pregão 
Presencial nº 005/2017, foi conduzido sem intercorrências e logrou êxito na contratação da 
empresa atual. Vejamos o preâmbulo do edital de PP 005/2017: 
 

 

mailto:cpl@fiero.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-170166-5-00003-2022
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-br/2019/unidades-federativas-uf/ms/drf-cge-uasg-170109/2021/pe-9-2021-drf-cge-uasg-170109-gestao-de-frota/edital-frota-final-processo-preenchido.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-br/2019/unidades-federativas-uf/ms/drf-cge-uasg-170109/2021/pe-9-2021-drf-cge-uasg-170109-gestao-de-frota/edital-frota-final-processo-preenchido.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-br/2019/unidades-federativas-uf/ms/drf-cge-uasg-170109/2021/pe-9-2021-drf-cge-uasg-170109-gestao-de-frota/edital-frota-final-processo-preenchido.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-br/2019/unidades-federativas-uf/ms/drf-cge-uasg-170109/2021/pe-9-2021-drf-cge-uasg-170109-gestao-de-frota/edital-frota-final-processo-preenchido.pdf
https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/582/LICON_Edital_582_2021_30_1002128.pdf
https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/582/LICON_Edital_582_2021_30_1002128.pdf
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Licitacoes/2018/10/22/20181022EditalPregoEletrnicon252018gerenciamentodefrotas.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Licitacoes/2018/10/22/20181022EditalPregoEletrnicon252018gerenciamentodefrotas.PDF


 
 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Térreo Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br. 

 
 Diante ao exposto, considerando o posicionamento da supervisão requisitante, esta 
comissão decide manter a exigência de uso de cartões magnéticos para abastecimentos dos 
veículos e a possibilidade de gerenciamento web para os demais serviços de manutenção. 
Quanto a adoção de lote único para julgamento das propostas, mantém-se as exigências 
inicialmente previstas no edital. 
 

Porto Velho/RO, 01 de novembro de 2022. 
 
 

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 
Pregoeira da CPL 

 
Sheyla Maria da Rocha Silva 

Pregoeira da CPL 
 

Denilson Vilaforte do Nascimento 
Membro da CPL 
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