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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE PISCINAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 11h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 

Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa TAFF SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTOS: 
“1. Lote  
No edital informa que o julgamento será de menor valor por lote, mas o que é um LOTE, todos os locais, ou cada local representa um lote?  
 
2. Manutenção 
Em casos de quebra de equipamentos, tais como bombas, filtros, tubulações etc, de quem é a responsabilidade de concerto? (considerando quebrar por 
desgaste natural) 
  
3. Serviço  
Há atualmente alguma empresa realizando o serviços, se sim quantos funcionarios estão alocados e qual o nome da empresa? 
  
4. ATA  
O serviço será regido pelo formato de ATA de Registro de Preços, porém a execução funcionará em formato de contrato, ou seja ininterrupto, todos os 
meses, ou como funcionará as medições ? 
 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 

1. O lote será todos os locais – lote único 

 

2. Em caso de quebra de equipamentos relacionados com a casa das bombas, este item será de responsabilidade da Secretaria Municipal responsável 
pela piscina. demais itens será de responsabilidade da empresa contratada para realizar a prestação de serviço de manutenção das piscinas. 

 

3. Esta informação se faz irrelevante para o andamento do certame. 

 
4. Este certame está regido em formato de Ata de Registro de Preços, e portanto as secretarias municipais responsáveis por suas piscinas poderão 
contratar os serviços por item e por tempo que julgarem necessários para cada piscina (Ex.: piscina 1 contratado o serviço por 3 meses). 

 
 

 

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