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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 

 
PROCESSO Nº 8580/2020 

 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 30(trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 10h20, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 
ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela 
empresa WR PLANTAS para o pregão em epígrafe. 
 
RESPOSTA 
Infelizmente, sua solicitação de esclarecimento é intempestiva, conforme consta do Edital: 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:  
É facultado, a qualquer interessado, pedido de esclarecimentos respeitado o prazo de até 2 (dois) dias úteis anterior à data 
fixada para recebimento das propostas. 
O pedido de esclarecimentos poderá ser formalizado por escrito informando o número da licitação, conforme abaixo: 

1. a) protocolado no Departamento de Procedimentos Licitatórios, Rua Episcopal, nº 1575, 3º andar, Centro, ou 
2. b) por meio de mensagem eletrônica, no e-mail: licitacao@saocarlos.sp.gov.br. 

Os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para 
abertura da sessão pública, e serão publicados no site da Prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br). 
Mesmo que fosse considerada pertinente, o item 7 do Termo de Referência, abaixo descrito, lhe traz as informações necessárias 
ao esclarecimento. 
7 – Piso: 
Nos casos em que não exista passeio público construído e houver necessidade de construção do mesmo segundo a avaliação 
da SMTT, o piso será em concreto polido, coberto com tinta especial para piso. 
 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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