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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 19 (dezenove) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 15h40, 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 KINTE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
Quais os percentuais de encargos e tributos foram utilizados para a composição dos custos orçamentário? 
  
Qual a convenção coletiva e data base foi utilizado para a composição dos custos orçamentário? 
  
Atualmente existe a prestação dos serviços por empresa terceirizada? caso positivo, qual a atual prestadora dos serviços? 
  
Qual o valor unitário da passagem do ônibus municipal na cidade? 
  
Qual a alíquota do ISS da cidade para a prestação do referido serviço? 
 
RESPOSTAS 
1 - Os orçamentos foram obtidos através de cotação de preços de empresas deste segmento de mercado. Portanto, os mesmos devem 
obedecer à legislação vigente. 
2 - Os demais questionamentos possuem respostas no site desta Administração: http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/exibe-
licitacoes.php?dados=Pregao%20Eletronico@2021@saocarlos.sp.gov.br 
 
Lembramos que: 

 8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública (ou seja, exclui-se a data do certame), exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 

 8.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do 
pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 8.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e possuem feito vinculatório aos participantes e a 
Administração. 

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

conhecimento público. 
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