
 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico 
"São Carlos, Capital Da Tecnologia" 

 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 070/2019 
 

PROCESSO Nº 15916/2019 
 

ID: 798565 
 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - LICITAÇÃO COM 
RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA LICITANTES ENQUADRADAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E 155/16. 
 
 

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 08h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail ao 
Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações, pela empresa AR LOGISTICA E COMERCIO para o pregão em 
epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
 
Estou com algumas duvidas referente a licitaçao processo: 15916/2019 ID: 798565 (Areia lavada p/parques infantis)  
1° duvida, qual o prazo de entrega total dos produtos? , seguindo o edital da pra entender que sao 12 meses para entregar, porem 
nao fica claro o seguinte, esses 2mil m³ assim que ganhar a licitaçao ele tem que ser entregue durante esses 12 meses correto ? 
2°duvida qual a quantidade minina que voces podem solicitar por lote ?  
3° Ocorrera mais de um fornecimento por dia ? 
4° Quem ira fazer a solicitação sera a prefeitura de sao carlos ou as escolas ? 
5° O local de entrega é responsabilidade do almoxafirado  ou a responsabilidade é da empresa contratada , pois no A13 - pag 18 diz 
que é o almoxarifado e depois voces informam nas condiçoes de pagamento 03  - pag 22, que a responsabilidade é da empresa 
contratada. 
Aguardo retorno  
 
 
RESPOSTA DA MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO 
ELETRÔNICO 
 
1 – R: As entregas serão feitas de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação, havendo uma previsibilidade de 
ocorrerem 05 (cinco) entregas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, no período de 12 (doze) meses. 
2 – R: A quantidade varia em função da demanda das unidades escolares. 
3 – R: De acordo com a necessidade das unidades escolares. 
4 – R: A solicitação é realizada pela unidade gestora da ARP, no caso, a Secretaria Municipal de Educação. 
5 – R: Os locais de entrega estão descritos no anexo com o endereço das unidades escolares. O edital será readequado para sanar 
este conflito de informações. 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 

 
 

Roberto C. Rossato 
Autoridade Competente 

 
 
 

                             Hicaro Alonso                                                                                  Daniel M. de Carvalho 
                                Pregoeiro                                                                                                 Membro 


