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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.  
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 11h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitções – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa GRUPO 
VERSSAT SERVICOS TECNICOS, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
Venho por meio deste e-mail solicitar alguns esclarecimentos que possam ajudar a elucidar algumas informações descritas no Edital do 
Pregão Eletrônico acima citado. 
   
No anexo V – Orçamento Básico 
  
Ao descrever os serviços a planilha informa que quantidade de postos totaliza 55 POSTOS, o que gostaríamos de perguntar é que mediante 
a isso, a quantidade de colaboradores pra atender o contrato será de 81 colaboradores? 
  
Gostaríamos de saber se há alguma empresa prestando serviço no momento. 
  
Caso a resposta anterior for sim, qual o nome da empresa? 
  
Por gentileza, peço ainda que nos informe qual a alíquota do município para esse objeto. 
  
Por fim, no anexo XI – Modelo de Planilha de Composição de Custos no quadro 2 – Quadro demonstrativo do valor global da proposta, 
quando se refere ao tipo de mão de obra está como Agente de Limpeza? Podemos considerar que estão falando em controlador de acesso/ 
porteiro? 
 
RESPOSTAS 
Com relação aos questionamentos encaminhados, temos a esclarecer: 
1 - Cabe ao licitante definir a quantidade de colaboradores necessária à execução das tarefas, para os 55 postos licitados, de acordo com a 
carga horária informada e a legislação vigente. 
2 - Informação irrelevante à elaboração de proposta. 
3 - ISS = 2%. 
4 - A planilha do anexo XI é modelo. A licitação se destina a serviços de controle de acesso. 

 

 

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