
 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2022 

 
Objeto: 
O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada no serviço de gerenciamento, 
controle e fornecimento de combustíveis para atender a frota do Conselho 
Regional de Odontologia do Amazonas, por meio de sistema informatizado e 
implantação de cartão eletrônico (com chip) ou magnético vinculado à rede 
credenciada de postos combustíveis em caráter contínuo. 
 
QUESTIONAMENTO 01 
 
Atual Fornecedor 
 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Os serviços, objeto desta licitação, 
já são prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual a empresa 
prestadora dos serviços e qual a taxa de administração atualmente 
praticada?  
 
R= Não, o CROAM não possui contrato atual referente ao serviço, nosso 
abastecimento era feito por requisição junto a um único posto local. 
 
QUESTIONAMENTO 02 
 
Implantação Sistêmica 
 
12.8. Disponibilizar cartões eletrônicos individuais para identificação dos 
veículos e realização dos serviços na rede credenciada em até 10 (dez) dias 
úteis após a assinatura do contrato; 
 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que o prazo de 10 (dez) 
dias úteis após a assinatura do contrato contempla todo processo de 
implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de 
veículos e condutores encaminhados pela CONTRATANTE, entrega de 
cartões magnéticos e demais processos pertinentes à implantação, 
ressaltando que para o efetivo início da implantação, serão necessários os 
envios dos dados da contratante, com isso o prazo começará a contar a 
partir do envio desses dados (informações cadastrais dos veículos e 
condutores, informações financeiras e de empenhos). Desta maneira 
estamos corretos no entendimento? 
 
R= Sim, no entanto ressaltando que é o prazo máximo de 10 dias, podendo 
ocorrer antes. 
 
QUESTIONAMENTO 03 
 
DIVERGÊNCIA QUANTO AO OBJETO. 
 



 
4.3.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a 
divulgação do extrato do contrato no D.O.U para a instalação de todos os 
softwares necessários para execução contratual, fornecimento de cartões 
e cadastramento dos veículos e usuários, além de treinamento para o 
manuseio do sistema de manutenção e abastecimento.  
 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Tendo em vista que o objeto deste 
certame será o Gerenciamento de Abastecimento, entendemos que 
poderemos desconsiderar o item  .3.1. do Edital onde menciona "sistema 
de manutenção" devido a sua desconexão com o objeto licitado. Estamos 
corretos em nosso entendimento? 
 
R= Sim, informamos que pode ser desconsiderado o item 4.3.1. devido a 
divergência com o item 12.8 
 


