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Processo Licitatório n.º  003.926208/2022 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 006/2022 

 

 
À empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – CNPJ: 05.340.639/0001-30. 

 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, com apoio da área técnica do Coren/SC, emite resposta aos 

questionamentos, conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

1) 2.9. Disponibilizar mensalmente para a frota de veículos o limite mínimo total de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) por mês, distribuídos e remanejado entre os carros conforme orientação do gestor dos 

contratos. Sendo o crédito renovável, e não acumulativos no primeiro dia útil de cada mês. 

Esclarecimento: Nosso sistema tecnológico permite que o gestor da Contratante gerencie e controle 

o saldo e limites dos cartões. Diante do exposto, estamos atendendo à solicitação no item 

supracitado? 

RESPOSTA: Considerando o que estabelece o instrumento convocatório, o gestor da frota precisa 

ter autonomia para gerenciar o consumo de combustível da frota cadastrada, neste caso atende o 

item questionado.   

 

2) 6.5. Disponibilizar, sempre que solicitado, relação de postos e locais de lavação credenciados em 

Santa Catarina. Esclarecimento: A listagem atualizada de nossos estabelecimentos credenciados 

estará sempre disponível em nosso sistema web fornecido a contratante, podendo ser acessada por 

condutores e gestores a qualquer momento utilizando celulares, notebooks e afins. Sendo assim, 

atenderemos o solicitado no item 6.5.?  

RESPOSTA: Em consulta realizada no site da licitante, verificamos que as informações descritas no 

endereço eletrônica da empresa atendem aos requisitos solicitados estabelecidos no item 6.5 do 

Termo de Referência. Entretanto, caso seja necessário o Coren/SC solicitará as informações para 
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que a licitante encaminhe por e-mail coorporativo da autarquia as informações descritas no item 6.5 

do Termo de Referência. 

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 17 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.gov.br/compras, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção 

das informações prestadas. 

 

Florianópolis, 16 de maio de 2022 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

 

http://www.corensc.gov.br/
http://www.gov.br/

