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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 
 

PROCESSO Nº 10803/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17h00, 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 MOBILITEX para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
- Existe algum projeto executivo para esse projeto? 
Não se aplica ao caso. 
 
- Qual a frequência estimada de ocorrências da manutenção corretiva? 
Não existe uma frequência, uma vez que as manutenções são necessárias principalmente em casos de acidente de trânsito que 
envolve os equipamentos atualmente instalados. O quantitativo estimado foi estabelecido de acordo com as ocorrências nos 
últimos 12 meses. 
 
- Existe uma vistoria do estado atual dos equipamentos e materiais (coluna, cabo, controlador, infra-estrutura? Qual seria o 
estado atual de conservação? 
Os equipamentos atuais estão com a manutenção corretiva atualizada. Trata-se de uma contratação para corrigir danos futuros 
que venham ocorrer. 
 
- Quais equipamentos e materiais estão ainda em garantia? 
Os totens semafóricos tem garantia de 5 anos da estrutura. Os primeiros equipamentos foram instalados em 2017 portanto tem 
garantia até 2022. Os equipamentos instalados com braço estendido não possuem garantia. 
 
- Qual o último período de manutenção de equipamentos? 
Foi realizada manutenção até o mês de maio/2020. 
 
- Estamos entendendo que no ANEXO VI - PLANILHA DE ITENS E DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO está listado todas as 
possibilidades para os chamados de manutenção corretiva. Nosso entendimento está correto? 
Sim. 
 
- Em caso de ocorrência não especificada no ANEXO VI, qual seria a ação? 
As manutenções não listadas trata-se de serviços a serem realizados pela equipe própria. 
 

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