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Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 01/2022 | 17639 - MUNICIPIO DE
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CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 31 de março de 2022 17:26
Para: Jonatã Nascimento <jonata.nascimento@primebeneficios.com.br>
Cc: Licitacoes Prime <LicitacoesPrime@primebeneficios.com.br>, licitaprime <licitaprime@primebeneficios.com.br>
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 01/2022 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis para a frota de veículos e GMGs – Grupos
Motores Geradores, incluindo os serviços de lavagem, limpeza e polimento.

Prezado Sr. Jonatã Nascimento, boa tarde!

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados:

PERGUNTA 1: "Atual Fornecedor
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma
empresa? Em caso positivo, qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração
atualmente praticada?"

RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção
Predial - GEAMP da BHTRANS, a atual prestadora dos serviços é a CONVÊNIOS CARD
ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA (Contrato 2407/16). A taxa é negativa (2,65%). Todo o contrato
pode ser verificado no site da Prefeitura de Belo Horizonte no link: https://prefeitura.pbh.gov.br/
transparencia/licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/bhtrans-anteriores

PERGUNTA 2: "ESPECIFICAÇÕES DOS GERADORES - Solicitado pela análise de Edital.
1.2. JUSTIFICATIVA
A CONTRATANT possui atualmente uma frota de 88 (oitenta e oito) veículos, entre carros, caminhões,
caminhonetes e motocicletas, essenciais para as atividades de operação e fiscalização do trânsito e do
transporte em Belo Horizonte, além de 7(sete) GMGs (Grupos Motores Geradores) que mantêm as
unidades da CONTRATANTE em caso de falta de energia elétrica, entre elas as estações Vilarinho,
Pampulha, Barreiro e São Gabriel. Sendo assim, a prestação do serviço objeto deste Termo de
Referência é de suma importância para o regular desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE.
Esclarecimento ao Pregoeiro: Em relação ao subitem 1.2 do Termo de Referência, quais são as
especificações dos Geradores (Capacidade, forma de abastecimento e forma de reposição)?"

RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, a capacidade é variável e o abastecimento
será realizado pela Contratante, conforme resposta ao item 5.

PERGUNTA 3: "DISTÂNCIA PEQUENA DOS POSTOS AS UNIDADES - Solicitado pela análise de Edital.
3.3 – A Contratada deverá garantir a disponibilização da rede de postos de combustíveis credenciados
para abastecimento contínuo e ininterrupto da frota e GMGs da CONTRATANTE, sendo que a
Contratada deverá dispor de 1 (um) posto de combustível a uma distância inferior a 3 (três)
quilômetros de cada uma das unidades da CONTRATANTE indicadas no item 4, e mais 1 (um) posto de
combustível credenciado a uma distância máxima de até 5 (cinco) quilômetros de cada uma das
unidades citadas, com no mínimo 2 (dois) postos para atendimento a cada unidade da CONTRATANTE,
indicadas no item 4.
Esclarecimento ao Pregoeiro: Considerando que a distância de 3 km dos postos as Unidades pode ser
considerada excessiva e passível de impugnação, haja vista que um veículo com tanque cheio percorre
em média a distância de 400 km e visando a ampliação da competitividade do certame e a busca da
melhor proposta para BHTRANS/MG, podemos considerar a distância de 5 km dos postos as unidades
ao invés de 3 km como descrito no item em comento?"
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RESPOSTA 3: Conforme informado pela área solicitante, não. Cada unidade deve contar com um
posto a uma distância inferior a 3 (três) quilômetros e outro a uma distância máxima de até 5 (cinco)
quilômetros.

PERGUNTA 4: "SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E POLIMENTO - Solicitado pela análise de Edital.
3.5 – A Contratada deverá disponibilizar um sistema integrado de uso dos cartões magnéticos ou da
tecnologia disponibilizada para o abastecimento e manutenção de veículos, com identificação do
condutor/usuário por senha pessoal e intransferível, visando um controle eletrônico do consumo de
combustíveis e dos serviços de lavagem, limpeza e polimento, que propicie, principalmente, redução
de despesas.
7.10. Disponibilizar relatórios de administração e controle, tais como: abastecimento e manutenções
por veículo, tipo de combustível, consumo por quilômetro, local, hora e data do abastecimento, valores
gastos, identificação do usuário, etc, conforme disposto no Termo de Referência – Anexo I.
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que a menção de "manutenção" se refere a prestação
dos serviços de Lavagem, limpeza e polimento. Estamos correto no nosso etendimento?"

RESPOSTA 4: Conforme informado pela área solicitante, sim. O entendimento está correto.

PERGUNTA 5: "LOGISTICA DE ABASTECIMENTO.
2.10 – GRUPOS MOTORES GERADORES: Todos os grupos motores geradores, próprios ou locados, que
se encontrem a serviço da CONTRATANTE, constantes do Apêndice III – Relação de Veículos e Grupos
Geradores ou que nele vierem a ser incluídos.
ESCLARECIMENTO: No caso dos “MOTORES GERADORES”, entendemos que o deslocamento para
abastecimento ficará sob responsabilidade do órgão. Estamos corretos no entendimento?"

RESPOSTA 5: Conforme informado pela área solicitante sim. O entendimento está correto.

PERGUNTA 6: "ENVIO DE SENHA
2.3 – SENHA: Código eletrônico secreto, determinado pela Contratada, individualizado, encaminhado à
CONTRATANTE, que será a responsável pelas transações realizadas com o mesmo, sendo observados
os demais dispositivos deste Termo de Referência e os dispositivos a ele vinculados.
7.13. Caso preste o serviço através de cartão magnético, cabe à Contratante fornecer os cartões
personalizados, nas quantidades e condições requisitadas, juntamente com as respectivas senhas.
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: O sistema tecnológico fornecido pela Contratada permite que o
condutor formule sua senha pessoal no momento do primeiro abastecimento, tendo mais segurança
em seu uso e sendo intransferível. Desta maneira, estamos corretos de que atenderemos aos Itens 2.3
e 7.13 do Termo de Referência?"

RESPOSTA 6: Conforme informado pela área solicitante, sim. O entendimento está correto.

PERGUNTA 7: "3.5.1 – O sistema disponibilizado pela Contratada deverá permitir o fornecimento de
dados e relatórios, que possibilitem realizar a administração e o controle de consumo e o
abastecimento da frota de veículos que presta serviços à CONTRATANTE, contendo os seguintes
elementos mínimos necessários:
a) Identificação do veículo: I. Marca / modelo / categoria / cor II. Ano; III. Placa; IV. N° dos chassis;
V. Tipo de combustível; VI. Capacidade do tanque
b) Controle do abastecimento/serviço do veículo: I. Data; II. Hora; III. Tipo de combustível ou
serviços; IV. Quantidade consumida; V. Valor total; VI. Valor total por tipo de combustível e serviços;
VII. Local do abastecimento; VIII. Dados do requisitante (matricula e nome).
c) Cadastro de usuários: I. Nome e matrícula do usuário; II. Veículo; III. Serviços utilizados; IV.
Frequência; V. Quantitativos; VI. Médias.
Esclarecimento ao Pregoeiro: Quanto ao item C no tópico IV. A frequência seria relacionada qual
serviço exatamente? Caso seja a frequência de abastecimento, é possível emitir relatórios com a
frequência de abastecimento por veículo e por condutor. Desta maneira atenderemos o item
mencionado?"

RESPOSTA 7: Conforme informado pela área solicitante, a frequência está relacionada a todos os
itens do contrato: gasolina comum, etanol,  diesel S10, aditivo tipo Arla ou similar, lavagem simples



carro pequeno, lavagem simples carro grande, lavagem simples motocicleta, lavagem simples
caminhão, lavagem completa carro pequeno, lavagem completa carro grande, lavagem completa
caminhão, polimento carro pequeno, polimento carro grande.

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

Em qui., 31 de mar. de 2022 às 13:09, Jonatã Nascimento <jonata.nascimento@primebeneficios.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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