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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CARLOS. 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 11h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento 
enviado por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa MARKA 
VEÍCULOS LTDA para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
 
Lotes 07 e 08: 
  
1º ESCLARECIMENTO/PARTICIPANTES: Dividido em item 01 para o veículo e item 02 para o implemento, caçamba 
basculante para o lote 7 e carroceria para o lote 8, mesmo em um único lote a participação/lances será possível por 
participantes diferentes para o veículo e implemento.  

 

2º ESCLARECIMENTO / PRAZO DE ENTREGA: Quanto ao prazo de entrega, conforme descrito abaixo, será de até 90 
dias para a entrega do veículo diretamento na garagem Municipal da PMSC e após o recebimento do veículo, a entrega 
ao implementador será feita pela PMSC ao implementador, quando terá mais 90 dias para a instalação no chassi. "de até 
90 (noventa) dias a contar da entrega dos veículos no local indicado pela empresa vencedora do certame, num raio de até 
300 (trezentos) km do Município de São Carlos, para que seja feito a devida instalação em seu respectivo chassi, visto 
não haver espaço em dependências da PMSC para a execução de tal serviço. A ordem de fornecimento será emitida 
quando da disponibilização dos veículos pela Contratante para a instalação/montagem dos implementos.  

A entrega dos veículos será feita por funcionário indicado pela PMSC, bem como sua retirada após execução dos 
serviços. As entregas dos bens serão realizadas pela Contratada, diretamente na Garagem Municipal da PMSC, situada à 
Av. Salgado Filho nº 400 - Vila Marina - CEP 13.566-350."  

Nota: Especificamente para o lote 7, para a entrega do veículo no chassi, é necessário no mínimo 90 dias para 
programação de produção junto a fábrica e mais 45/60 dias para a implementação. 

 

RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

2º Esclarecimento: Para definição dos prazos estipulados no Edital, levou-se em conta os prazos máximos de entrega das 
empresas consultadas quando da formação dos preços, em conjunto com as necessidades da Administração. Nosso 
entendimento é que os prazos são adequados à ampla maioria das empresas, não havendo motivação para alterações no 
Edital. Situações específicas que envolvam, por exemplo, mudanças em políticas de entrega do próprio fabricante, 
devidamente documentadas e justificadas, serão avaliadas na fase de contratação e/ou execução contratual, obedecendo 
as formalidades legais. 
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DA MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO 
ELETRONICO 

 

1º Esclarecimento: No tocante a possibilidade de dois fornecedores participarem em itens distintos do mesmo lote, existe 
uma impossibilidade técnica, já que a disputa se dá no lote como um todo, composto por itens. Desta forma, o fornecedor 
deve ofertar proposta para ambos os itens para que seja considerada válida. 

 
 

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

 
 
 

 
Roberto C. Rossato    Hicaro Alonso  Daniel M. de Carvalho  
Autoridade Competente   Pregoeiro   Membro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


