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ID 852452 
 

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 20 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 17h50, 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 SOLUCOES 
SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
No Pregão Eletrônico supra referenciado consta: 
  
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES NO SISTEMA ELETRÔNICO 
5.1. Os licitantes deverão encaminhar exclusivamente via sistema os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço, em campo próprio do sistema, até a data e o horário estabelecidos no preambulo deste edital para abertura da 
sessão pública... 
  
5.3.1. Serão desclassificadas propostas que apresentarem dados ou informações que permitam a identificação do licitante na disputa 
eletrônica, mesmo que estas constem de qualquer anexo por ele inserido no sistema... 
  
Em sendo assim, favor esclarecer de qual maneira os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema, sem que haja a 
identificação da empresa licitante, com a consequente desclassificação ??? 
  
RESPOSTA 
Os documentos a serem inseridos no sistema possuem campos próprios, sigilosos até a finalização da etapa de lances, exceto o campo de 
proposta, onde quaisquer anexos inseridos poderão ser visualizados. 
Dessa forma, não há como identificar os licitantes participantes antes do término da sessão, exceto se estes se identificarem ao inserirem 
seus preços e/ou anexos de propostas neste momento. 

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

conhecimento público. 
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