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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0008-PG 
 

ADENDO I – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC 
PANTANAL. 
 
 
Questionamento 01: Incluir no Edital a possibilidade de se ofertar taxa negativa, 
conforme a vasta jurisprudência do TCU, TCE/MT e demais tribunais de contas 
estaduais. 

 

Resposta: Solicitação atendida. Será publicado Adendo II – Errata. 

 
Questionamento 02: Adequar as exigênciasde habilitação – Qualificação econômico-
financeiro, incluindo todos os documentos obrigatórios do art. 31 da eli nº 8666/93 e 
art. 40 do Decreto Federal nº 10.024/2019 (Balanço patrimonial, índices contábeis e 
certidao negativa de falência), conforme obrigatoriedade do art. 32 da lei 8666/93. 

 

Resposta: Primeiramente cumpre esclarecer que o processo licitatório realizado pelo 
Sesc, pessoa jurídica de direito privado, é regido pela Resolução Sesc (Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sesc) n.º 1.252/2012, nao se aplicando o normativo da lei de 
licitações vinculativa à Administração Pública. Analisando o mérito da solicitação, não há 
o que proceder quanto a alteração do Edital, a fim de constar exigência da apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Embora a alínea “a” do inciso III do 
artigo 12 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc conste orientação nesse 
sentido, trata-se de faculdade, e não obrigação, das referidas exigências documentais. 
Assim, o Instrumento Convocatório não merece reparos, posto que em completa sintonia 
com a referida norma que o rege. 
 
Questionamento 03: Excluir o item 6.8 da Cláusula Sexta do Anexo V (minuta de 
contrato), tendo em vista e ilegalidade e interferência na relação trabalhista e privada 
entre Gerenciadora e seus funcionários. 

 

Resposta: Solicitação atendida. Fica excluído o item 6.8 da Clausula Sexta do Anexo V – 
Minuta de Contrato. 
 
Questionamento 04: O SESC PANTANAL já utiliza o serviço de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva da frota? Em caso positivo, qual o atual 
fornecedor e a respectiva taxa de administração e/ou desconto? 
 
Qual o atual fornecedor do objeto licitado? Se houver, qual a taxa de 
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administração praticado pelo mesmo? 

 

Resposta: Não, o Polo Socioambiental Sesc Pantanal ainda não utiliza serviço de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva. 

 
Questionamento 05: Sobre o objeto e os demais itens que mencionam, cartão 
magnético e/ou com chip para o produto de manutenção preventiva e corretiva da 
frota, esclarecemos que o sistema de gerenciamento de manutenção preventiva e 
corretiva da frota é diferente do sistema de gerenciamento de abastecimento, que 
ocorre através de cartão magnético. Desta forma, tendo em vista essa diferença em 
decorrência das operações ocorrerem 100% online, pelo Gestor da Frota do 
Contratante, não há necessidade de emissão de cartões magnéticos, pois as 
transações serão todas processadas e aprovadas via sistema do início ao fim, pelo 
Gestor da Frota do Contratante. Desta forma, entendemos que atenderemos ao 
objeto solicitado. Estamos corretos? 
 
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, três 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: Solicitação atendida. Será publicado Adendo II – Errata. 

 
Questionamento 06: Sobre o item 17, apresentação da Nota Fiscal e emissão 
automática, informamos que somos obrigados pela Lei Brasileira a trabalharmos 
somente com a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Assim, buscando maior agilidade 
e facilidade na entrega de nossos documentos fiscais aos nossos clientes, ao final 
de cada faturamento, disponibilizamos a NF-e através de link de acesso dentro da 
ferramenta de gerenciamento, inclusive com envio de e-mail automático 
comunicando a liberação do arquivo. Assim, basta o Gestor da Frota e/ou 
Funcionário Responsável pelo pagamento acessar a Nota Fiscal Eletrônica. Desta 
forma, entendemos que atenderemos às necessidades do edital e do órgão. Estamos 
corretos?  
Ainda, informamos que o sistema de gerenciamento é atualizado REAL TIME, 
gerando relatórios full time para o Gestor da Frota. Assim, o Gestor poderá 
acompanhar diariamente o que será faturado, com a emissão da nota fiscal 
eletrônica sempre automática, sendo que, em caso de discordância, poderá o Cliente 
devolver a NF-e, ficando a critério da Contratada o ônus pela demora no pagamento 
até reajuste da Nota Fiscal contestada. 
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Resposta: Sim, atende ao solicitado. 

 

Questionamento 06: Prezado, qual o prazo de atesto para validação da nota fiscal? 
Esse prazo será incluído no prazo de pagamento contratual? 

 

Resposta: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota 
Fiscal e ateste dos serviços.  

 
 
Informamos que foi publicado o ADENDO II - ERRATA, já considerando a 

inclusão de todas as solicitações deste Adendo I.   
 
 

Ficam mantidas as demais disposições contidas no instrumento convocatório e 
seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste Adendo. 

 
 

Várzea Grande/MT, 24 de maio de 2022. 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal 

 


