
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 
CENTRAL DE COMPRAS 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO Nº 479/2018 

RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS / SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

1)            O Governo do Estado de Minas Gerais já possui o serviço nos mesmos moldes 

traçados no Pregão Eletrônico n.º 479/2018? Em caso positivo, qual a atual fornecedora, a taxa 

de administração e o valor do litro por tipo de combustível?  

RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: O Governo do Estado de Minas Gerais possui o serviço 

contratado nos mesmos moldes traçados no Pregão Eletrônico em comento, à 

exceção do controle automatizado do estoque de combustível e apoio à operação 

dos postos. Atualmente, o fornecedor contratado é o Consórcio Seplag, formado 

pelas empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e Unidata Automação Ltda. A taxa 

de administração é de 0,1332009% e o valor do combustível é de R$ 4,7396 (com 

ICMS) para a Gasolina, R$ 2,9115 (com ICMS) para o Etanol e R$ 3,5155 (com ICMS) 

para o Óleo Diesel (Subtipos S-500 e S-10). 

  

2)            Ainda em atenção ao modelo contrato no Pregão Eletrônico n.º 479/2018, onde será 

necessário, resumidamente, a venda do combustível, o funcionamento e manutenção dos 

postos (com mão-de-obra fixa) e sistema de gerenciamento que capte da compra do 

combustível ao uso do combustível pelo veículo, temos a questionar:  

 1º - Foi realizado consulta pública para verificar se as empresas do mercado brasileiro 

atendem ao modelo?  

RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: Considerando o porte da licitação, foi publicado Edital de 

Audiência Pública, em 27 de setembro de 2018, tendo sido realizada em 10 de 

outubro de 2018. 

 

2º - Quantas e Quais empresas respondem à cotação de preço desse produto?  

RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: trata-se de informação utilizada como fundamento do ato 

administrativo, o qual o acesso será assegurado após a edição do mesmo, nos termos 

do §3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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3º - Quantas e Quais empresas responderam que atendem aos critérios do Termo de 

Referência ou que possuíram condições de adequar seus produtos para atender às 

necessidades do Governo do Estado de Minas Gerais nesse modelo de contratação?  

RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: Somente uma empresa respondeu que NÃO atende ao modelo, 

qual seja, Ticket Log, conforme transcrição de e-mail recebido em 17/12/2018, às 

15:59 enviado pelo Sr. KAFSKI Evandro Kechinski (Evandro.kafski@edenred.com):” 

Agradecemos a oportunidade, mas analisando o objeto a ser contratado e o mesmo 

não é aderente ao modelo de negócios da Ticket Log, o modelo proposto pelo 

Governo de Minas consiste na operacionalização dos serviços a partir dos postos 

próprios do Governo do Estado, no contraponto nosso modelo é operacionalizado a 

partir de uma ampla rede de estabelecimentos credenciados que não possuem 

vínculo com o Governo e operam mediante contrato de parceria com a Ticket Log, 

desta forma não apresentaremos proposta.” 

 

3)            Sobre o dispositivo eletrônico instalado nos veículos, temos a questionar:  

 1º - Pela pesquisa realizada previamente à publicação do edital, quantas empresas operantes 

no mercado brasileiro afirmaram possuir essa tecnologia?  

RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: Importa esclarecer que não foi estabelecida a tecnologia a ser 

empregada, neste sentido não foi feita tal pesquisa. É de notório conhecimento que 

existem empresas que atendem à demanda de automação de abastecimentos, seja 

por qual meio tecnológico for, desde que possibilitem a validação de parâmetros 

pré-definidos e a transmissão dos dados dos veículos no ato do abastecimento, on-

line e real time, de forma automatizada, sem a intervenção humana.  

 

2º - Até onde se conhece do mercado brasileiro, entre as empresas que possuem o serviço de 

gerenciamento de abastecimento, existe apenas uma empresa no mercado que fornece o 

produto de gerenciamento de abastecimento através de dispositivo eletrônico instalado nos 

veículos (anel). Além dessa observação, é necessário ressaltar que o dispositivo, por si só, não 

é capaz de impedir possíveis fraudes, uma vez que, quanto ao anel instalado nos veículos que 

capte as informações e libere a bomba de combustível sem intervenção humana, este não é 

capaz de coibir o abastecimento de veículos não cadastrados, pois o reconhecimento do 

veículo é feito por aproximação. Assim, caso haja intenção de fraude, basta aproximar o 

veículo cadastrado da bomba de combustível e ela será ativada, podendo ser retirado o 

combustível da bomba e ser alocado em qualquer recipiente que seja do interesse dos 

participantes da ação.  
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 Ainda, ao que se refere a captura da quilometragem sem interferência humana, é de 

conhecimento do mercado brasileiro que, exceto a única empresa que possui este tipo de 

tecnologia, 100% das empresas gerenciadoras de abastecimento trabalham com a 

possibilidade de inserção de travas no sistema que impossibilitam a inserção de qualquer 

quilometragem que fuja da normalidade, ou seja, o Gestor da Frota cadastrará 

parametrizações de desempenho e o sistema automaticamente calculará a média de 

quilômetros rodados, sendo que qualquer distorção encontrada bloqueará imediatamente a 

transação.  

 Em outro ponto, caso o Gestor da Frota opte por não parametrizar o sistema de 

gerenciamento de abastecimento, o sistema possui relatórios em tempo real que identificam 

as distorções, tendo, através dessa ferramenta, outra forma de inibição e controle de 

deformidades na frota do Contratante. 

 Assim, por onde quer que se olhe a questão, sendo pela especificidade do produto onde 

somente uma empresa no Brasil fornece nos moldes explicitados no edital ou sendo pela 

possível justificativa que a tecnologia do dispositivo instalado no veículo seria mais segura que 

a tecnologia utilizada por todas as demais empresas do Brasil que fornecem a plataforma de 

gerenciamento de abastecimento, a permanência da exigência mostra-se indevida, ineficaz e 

ilegal.   

 Desta forma, solicitamos o estudo técnico que efetuou testes de segurança entre as 

tecnologias cartão magnético e/ou com chip e o dispositivo instalado no veículo que justifique 

a opção por esse item.  

 RESPOSTA: 

Manifestação Seplag: Mais uma vez, importa esclarecer que não foi exigida a 

tecnologia de chip, mas , nos termos do item 8.2.1 e 8.2.2 do Termo de Referência:  

“8.2.1 - O controle dos abastecimentos da frota de veículos dos órgãos e entidades 

participantes ocorrerá por meio de dispositivos eletrônicos instalados em cada 

veículo, bem como dispositivos, equipamentos, softwares e demais insumos 

necessários, instalados nas bombas e nos postos próprios do Estado; 

8.2.2 - Os dispositivos a serem instalados nos veículos deverão possibilitar a 

validação de parâmetros pré-definidos e a transmissão dos dados dos veículos no ato 

do abastecimento, on-line e real time, de forma automatizada, sem a intervenção 

humana.” 

 

 


