ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CSL
ESCLARECIMENTO N.º 002 / 2020 – CSL/SECTI
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003 / 2020 – CSL/SECTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N˚ 00030875/2020 – SECTI
O Pregoeiro da SECTI, após análise de solicitação de esclarecimento, comunica
que:
Solicitação de esclarecimentos da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
1. PERGUNTA: Termo de Referência – Item 10.12. A Contratada deverá emitir
extratos individuais a cada utilização do cartão, onde conste, no mínimo, o saldo
anterior, o valor da despesa, o saldo atual do cartão, a quilometragem e a placa
dos veículos abastecidos.
Questionamento: Sr(a) Pregoeiro(a), o saldo anterior a transação, será
consultado antes da transação separadamente no meio de captura através de
via impressa. Os demais dados citados serão impressos no slip referente a
transação efetuada. Dessa forma atendemos a necessidade?
RESPOSTA: Sim.
2. PERGUNTA:

Termo de Referência – Item 17.1.9. O sistema da

CONTRATADA deverá emitir, no estabelecimento credenciado, comprovante da
transação (slip) contendo as seguintes informações:
Item 17.1.9.1. Quando do abastecimento: identificação do estabelecimento
(nome e endereço); identificação do veículo (placa e modelo); identificação do
condutor (nome e matrícula); identificação do centro de custo; hodômetro do
veículo no momento do abastecimento; tipo de combustível; data e hora da
transação; quantidade de litros; e valor da operação;
Questionamento: Sr(a) Pregoeiro(a), os dados de identificação do veículo
impressos no comprovante são: a placa e o número do cartão. O modelo poderá
ser visualizado nos relatórios disponíveis no sistema. Dessa forma atendemos a
necessidade?
RESPOSTA: Sim.
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3. PERGUNTA: Sr(a) Pregoeiro(a), alguma empresa presta o serviço ora licitado?
Em caso positivos, qual a empresa e a taxa praticada durante o contrato?
RESPOSTA: Nenhuma empresa presta os serviços ora licitado ao órgão neste
momento.
São Luís, 23 de junho de 2020.
Luis Flavio Vale de Carvalho
Pregoeiro da SECTI

