
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 7 de outubro de 2021 09:52
Para: Elineide dos Santos Assunção <elineide.santos@nutricash.com.br>
Cc: Henrique Avelino dos Anjos <henrique.avelino@maxifrota.com.br>, Bruna Georgia do Nascimento
<bruna.georgia@maxifrota.com.br>, Thiago Costa Mota <thiago.mota@nutricash.com.br>, Juliana Maura Queiroz Araújo
<juliana.araujo@maxifrota.com.br>
Cco: ANDRE LUIS PORTILHO MATOS <portilho@pbh.gov.br>, DALVA CANDIDA RIBEIRO MUNAYER
<dalva.munayer@pbh.gov.br>, MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 13/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviço de
gerenciamento de cartão de combustível e manutenção para a frota de veículos e Grupos Motores
Geradores – GMGs a serviço da BHTRANS, por meio de cartões eletrônicos/magnéticos, com senha e
chip de segurança, utilizáveis em postos de combustíveis e estabelecimentos credenciados. 

Prezada Sra. Elineide dos Santos Assunção, bom dia! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados: 

PERGUNTA 1: "(...) 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 1: Conforme disposto no objeto do Edital do Pregão referenciado, este compreende a
prestação de serviço de gerenciamento de cartão de combustível e manutenção para a frota de
veículos e Grupos Motores Geradores – GMGs a serviço da BHTRANS, por meio de cartões
eletrônicos/magnéticos, com senha e chip de segurança, utilizáveis em postos de combustíveis e
estabelecimentos credenciados. 
Entretanto, visando confirmar essa informação, a CPL encaminhou o questionamento para a área
solicitante, Gerência de Administração e Manutenção Predial - GEAMP da BHTRANS, que informou que
há a necessidade do cartão, com senha e chip de segurança, conforme consta da definição do objeto. 

PERGUNTA 2: "Qual o atual fornecedor? Qual é a taxa de administração aplicada por ele?" 

RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, o atual fornecedor é a empresa Convênios
Card. A taxa de administração é negativa (-2,65%). 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Em qua., 6 de out. de 2021 às 17:19, Elineide dos Santos Assunção <elineide.santos@nutricash.com.br> escreveu: 
Prezados, boa tarde,
 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
mailto:elineide.santos@nutricash.com.br


 
Ref.: Pregão Eletrônico nº013/2021
 
 
 
A MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA., Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.284.516/0001-61, estabelecida na Av.
Tancredo Neves, nº450, Edf. Suarez Trade Center, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia,
vem, respeitosamente e tempestivamente, com fulcro no art. 5º, XXXIV, "a", da CF/88, art.
41, § 2º c/c art. 109, inciso II da Lei federal nº 8.666/93, apresentar Pedido
de Esclarecimento ao EDITAL Nº013/2021.
 
 
Atenciosamente,
 
Elineide dos Santos Assunção 

Analista Administrativo Comercial De Setor Público

Tel. Direto: 71 3340.1016

 


