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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 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto 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 MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
* Seria escopo da manutenção sinalização/bloqueio da via para realização dos reparos? 
R. Considerando as características dos locais será fornecido apoio do setor de fiscalização, não isentando o prestador 
de serviço da necessidade de possuir materiais de canalização (cones e cavaletes), bem como os EPIs dos funcionários da 
mesma. 
 
* O tempo de atendimento, descrito no termo de referência item 6.PRIORIDADE DE ATENDIMENTO, é para chegada da equipe 
no local ou resolução do problema? 
R. Tempo de chegada da equipe para início dos serviços. 
 
* Qual seria o tempo máximo de resolução do problema para cada prioridade de atendimento? 
R. Não há um tempo máximo, considerando as intercorrências que podem ocorrer durante a execução da manutenção. 
 
* Constado um problema não tabelado no ANEXO VI, como seria o tempo de atendimento? 
R. Os problemas não tabelados serão realizados pela equipe própria da Prefeitura de São Carlos. 
 
* Como seria o pagamento á contratada de defeitos encontrados na manutenção PREVENTIVA? 
R. Os pagamentos dos serviços executados serão realizados por OS, autorizada para execução uma vez que o item prevê 
apenas a avaliação não a execução. A medição mensal será apenas do serviço de revisão semanal que consiste na visita de 
funcionário da empresa em todos os cruzamentos semaforizados do município de São Carlos com a devida limpeza de todos os 
equipamentos (retirando cartazes e possíveis pichações) e estruturas (limpeza interna dos componentes dos controladores) bem 
como a avaliação da necessidade de manutenções e correções, visando a manutenção preventiva. 
Para os demais itens as notas serão emitidas por evento, a qualquer tempo, desde que a OS seja autorizada pelo fiscal do 
contrato. 
 

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