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Assunto:
Re: ESCLARECIMENTOS LICITAÇÃO 67/2019
PREGÃO 61/2019

De LICITAÇÃO S. S. ALTO <licitacao@ssalto.rj.gov.br>

Para:
Xerxes Adriano Odin Santos Rocha
<xerxes.rocha@valecard.com.br>

Data 10/03/2020 10:16

Questionamento: Será fornecido apenas 1 cartão magnético para o veículo e 1 senha para o condutor. A
transação só será efetuada quando apresentado o cartão do veículo e inserida a senha do motorista, além da
validação do sistema com os parâmetros cadastrados pelo gestor para a conclusão. Estamos corretos quanto ao
entendimento?

R: Deverá ser confeccionado um cartão para cada veiculo / equipamento.

Sr(a) Pregoeiro(a), a prefeitura possui, ou já possuiu, contrato com alguma empresa para prestação de
gerenciamento de abastecimento a para os veículos pertencentes a frota do município?

R: O objeto em questão nunca foi licitado.

att

Victor Martins

---
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TEL.: 22-2559-1160
      22-2559-1103
      22-2559-1107

Em 09/03/2020 18:05, Xerxes Adriano Odin Santos Rocha escreveu:

Prezados, boa tarde!
 
A empresa Trivale Administração LTDA, com vistas a melhor se preparar para o Pregão Presencial
nº 61/2019, vem requerer resposta  aos seguintes questionamentos:
 
5.1.1.2 – Cartão magnético para cada veículo e/ou equipamentos, com microchip, validado por
meio de senha durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos
credenciados, do qual deverão constar no mínimo 07 (sete) informações obrigatórias;
 
5.1.1.3 – Um cartão magnético nominal, para cada usuário, validado por meio de senha durante a
execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela contratada, sendo de
responsabilidade da mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo, no
ato do abastecimento, com agilidade e segurança, de forma a evitar utilizações não autorizadas e
transações realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos;
 
 
Questionamento: Será fornecido apenas 1 cartão magnético para o veículo e 1 senha para o
condutor. A transação só será efetuada quando apresentado o cartão do veículo e inserida a
senha do motorista, além da validação do sistema com os parâmetros cadastrados pelo gestor para
a conclusão. Estamos corretos quanto ao entendimento?

Sr(a) Pregoeiro(a), a prefeitura possui, ou já possuiu, contrato com alguma empresa para prestação
de gerenciamento de abastecimento a para os veículos pertencentes a frota do município?
 
Se a resposta for afirmativa, qual seria a empresa e a taxa de administração praticada durante o
contrato?
At.te,
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Xerxes Rocha
Analista de Licitações - Mercado Público
(34) 3293-2212


