
 

 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

Equipe de apoio ao Pregão Presencial 
"São Carlos, Capital Da Tecnologia" 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 
 
 

PROCESSO Nº 10746/2019 
 
 
 
 
 

 
OBJETO: Registro de preços de Serviços de Execução de Calçadas, no Município de São Carlos pelo período de 
12 meses. 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 17h30, 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 ao Departamento de 
Procedimentos Licitatórios pela empresa GEM ASSESSORIA A SOLUCOES EM LICITACOES para o pregão em 
epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
Gostaria de entender melhor quanto ao disputa deste edital PREÇO GLOBAL, a planilha contem 3 descrição principal: 
1. Execução de passeio de concreto  
2. Execução de passeio de pedra portuguesa  
3. Execução de rampa para acessibilidade  
 
No entanto diante dessas descrição entendo que cada um se refere a um lote, podendo ser preço global de cada lote. 
Sendo que cada lote é distinto não precisando ser na mesma disputa pois inviabiliza a participação de mais clientes onde 
alguns não trabalham com pedra portugusa e outros não trabalhar com demais descrição.  
 
Gostaria de solicitar esclarecimento quanto a esta duvida. 
 

RESPOSTA SEGUNDO UNIDADE RESPONSÁVEL 

A opção por lote único composto dos três macro-itens foi feita pelas particularidades verificadas nos passeios em áreas 
públicas nos quais a SMSP é a responsável pela conservação e manutenção. Observamos casos - por exemplo em 
praças - nos quais existem os dois tipos de calçamento (concreto e pedra portuguesa). Quanto às rampas de 
acessibilidade, estas serão executadas tanto em passeios de concreto como em passeios de pedra portuguesa, em 
conjunto com o serviço de execução do próprio passeio. Ademais, mesmo com a possibilidade na legislação, não seria 
viável administrar contratos com empresas distintas executando serviços correlacionados. 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
 
 

ROBERTO C. ROSSATO 
Pregoeiro 

FERNANDO J. A. DE CAMPOS                                                                                                                      HICARO LEANDRO ALONSO 
                  Membro                                                                                                                              Membro 


