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CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 

 
PROCESSO Nº 200/2018 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 15h00, reuniu-se na Sala de 

Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder às dúvidas encaminhadas pela empresa CENTRO 
AUTOMOTIVO AUDIBEL IMP E EXP LTDA., referente ao Credenciamento Público em epígrafe, cujo objeto é a 
seleção e possível contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de protetização auditiva 
para pacientes do município de São Carlos atendidos pelo Sistema Único de Saúde, com base na Tabela 
SUS, contemplando: avaliação, OPMEs (Orteses, próteses e materiais especiais), exames complementares e 
acompanhamento especializado pelo período de 12 (doze) meses. A seguir, seguem os questionamentos e as 
respostas. 
 
ESCLARECIMENTO 01 
Pagina 11 - Anexo I - Item 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
Subitem 5.1: 
"Estar situada na cidade de São Carlos em razão do longo processo de acompanhamento evitando gerar despesas 
ao município pela necessidade de deslocamento constante". 
 
Duvida: 
Podemos participar do certame estando situados no Município de São Paulo e indicar nosso Representante 
localizado no município de São Carlos como local para atendimento e execução do contrato? 
Caso seja possível, precisamos apresentar algum documento especifico do Representante local indicado para 
atendimento e execução do contrato? 
 
Resposta 
Sim. É possível. Neste caso a empresa deve comprovar o vínculo de representação com s empresa que prestará 
serviços em São Carlos, através de contrato de serviços ou similar, lembrando que o licitante é o contratado e quem 
deve faturar contra a PM São Carlos. 
 
ESCLARECIMENTO 02 
Pagina 01 - item 1.1.PRAZO). 
"A partir do dia 23 de fevereiro de 2018, diariamente, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 
18:00 na Divisão de Apoio aos Procedimentos Licitatórios - DAPL, se dará o recebimento da documentação relativa 
à habilitação das empresas candidatas ao Credenciamento acima. 
A primeira sessão pública de abertura e análise dos documentos recebidos se dará às 09:00hs do dia 28/03/2018". 
Porem em outro momento menciona:  
Pagina 03 - Item 4. DA HABILITAÇAO - subitem 4.1.1 
"A documentação exigida deverá ser apresentada por todos os licitantes, no momento da realização da sessão 
pública. " 
 
Duvida: 
Como as informações são divergentes, gostaríamos de confirmar, em qual momento os documentos deverão ser 
apresentados? 
 
Resposta 
Não há dúvidas quanto ao que consta do Edital. A partir de 23 de fevereiro estaremos recebendo dos interessados a 
documentação para credenciamento. A sessão ocorrerá em 28/03. Os interessados podem entregar a 
documentação entre 23/02 e 28/03, inclusive, até o horário marcado para início da sessão pública. Peço apenas que 
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tomem cuidado com as datas das certidões, pois para a habilitação, as mesmas devem estar válidas na data da 
sessão. 
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