
Cimvales Consórcio <cimvales@gmail.com>

Fwd: Esclarecimento CIMVALES
1 mensagem

Cimvales Consórcio <cimvales@gmail.com> 1 de abril de 2022 17:29
Para: gilberto.junior@valecard.com.br

01 – Prime – Taxa 0,00%
02 – Serão 05 (cinco) dias para o ateste e 30 (trinta) dias para o prazo do pagamento a contar da data de ateste.
03 – A quantidade de veículos será repassada por cada município participante da Ata de Registro de Preço, do
Consórcio, no âmbito da implantação dos serviços. 
04 – Sim
05 – Não, a empresa deverá fornecer as tags RFID ou similar.
06 – Não está correto, a contratante deverá extrair individualmente cada slip, para as transações.
07 – Não está correto, o sistema de gerenciamento deverá possuir uma plataforma web em cada terminal, para
consulta e efetivação das transações

---------- Forwarded message ---------
De: Gilberto Antonio Rocha Junior <gilberto.junior@valecard.com.br>
Date: qua., 30 de mar. de 2022 às 16:11
Subject: Esclarecimento CIMVALES
To: <cimvales@gmail.com>

Boa Tarde, Sr. Pregoeiro,

Segue questionamento abaixo referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2022.

1-Esclarecimento:

Qual  o  atual  fornecedor  do  objeto  licitado?  Se  houver,  qual  a  taxa  de  administração
praticado pelo mesmo?

2- Esclarecimento:

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

3- Esclarecimento:

 Prezado, qual a quantidade de veiculos pertecente a frota da CIMVALES?

4- Esclarecimento:

Sr.  Pregoeiro,  para  construção,  treinamento  e  capacitação  da  rede  de  estabelecimentos,
Subentendemos que a empresa vencedora do certame terá até 30 dias após a assinatura do
contrato para apresentar sua listagem de estabelecimentos a ser utilizados por esse município.
Nosso entendimento está correto?

5- Esclarecimento:

SINTESE DO OBJETO: seleção da proposta mais vantajosa futura e eventual “contratação de empresa

Gmail - Fwd: Esclarecimento CIMVALES https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=5ba53f1cc9&view=pt&search=all...

1 of 2 04/04/2022 19:29



intermediária no gerenciamento de atuará como órgão gerenciador, bem como abastecimento das frotas
de veículos, equipamentos e maquinas dos Municípios Consorciados, quais sejam: (Januária, Bonito de
Minas,  Cônego  Marinho,  Itacarambi,  São  João  das  Missões,  Miravânia,  Montalvânia,  Juvenilia  e
Chapada  Gaúcha),  os  quais  farão  parte  como  órgãos  participantes,  pautando  na  aquisição
de:(álcool/etanol,  gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10)por meio de etiqueta com
tecnologia  RFID  (ou  similar),  com  opção  de  cartão  magnético,  de  aceitabilidade  em  postos  de
abastecimento de combustíveis credenciados de sistema integrado via internet, para monitoramento do
de referencia/especificações técnicas e seu anexo, em do Consorcio CIMVALES.

Questionamento: serão fornecidos cartões para os veículos e matrícula e senha para os motoristas.
Além disso, deverão ser informados os dados de abastecimento no equipamento da conveniada para
validação da transação e em seguida será emitido o comprovante, o qual poderá ser confrontado com
os  dados  registrados  no  sistema  da  contratada  e  relatórios.  Dessa  forma,  entendemos  que  o
fornecimento  de  etiqueta  com tecnologia  RFID  (ou  similar)  para  identificação  do  veículo  se  torna
dispensável. Estamos corretos?

6- Esclarecimento:

t.a) O sistema deve ter a função de segunda via do cupom de transação dos estabelecimentos para ser
extraído quando houver necessidade e futuras auditorias.

Questionamentos: possuímos um relatório de slip, o qual é o espelho do slip. Entendemos que dessa
forma atendemos o item. Estamos corretos?

7- Esclarecimento:

u) O sistema deve ter a opção de consulta veículo, para que o condutor verifique as informações
pertinentes ao veículo diretamente no terminal de venda antes de tentar realizar uma transação, estas
devem trazer o saldo, km atual, o tipo de controle de saldo e o intervalo entre abastecimento.

Questionamento: possuímos o aplicativo motorista que poderão ser visualizados os dados das
últimas transações, como: horário e quilometragem registrados em cada abastecimento, além do saldo
disponível para transação. Entendemos que dessa forma atendemos o item em questão, estamos
corretos?

Att,

Gilberto Junior
Mercado Público - Licitações
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