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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5325/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO 
PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2021, às 10h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa TETO CONSTRUTORA 
S/A, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 

“(...) gostaria de esclarecimento do edital da concorrência 01/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
5325/2021,  minha duvida e referente a garantia modalidade apólice ela tem que ser caucionada na 
prefeitura ou deposito bancário”. 

 
RESPOSTA  

No caso apólice é contratada junto a empresas (corretoras de seguros) que prestam esse tipo de 
serviço, o que deve ser verificado junto a corretora escolhida pela licitante. 
Já em relação a caução, em espécie, seguir o que está no edital em seu item 05.01.13.05: 
 
05.01.13.05. Quando a opção do licitante for por realizar a garantia em espécie, este deve efetuar 
depósito em conta bancária da Administração, conforme abaixo indicada, apresentando o 
comprovante do depósito na Seção de Licitações do Departamento de Procedimentos Licitatórios, no 
mesmo endereço e local de realização da sessão pública informado no Edital. O licitante será 
direcionado à Tesouraria da Administração, para obtenção da guia de recolhimento, que deve ser 
anexada aos demais documentos, dentro do envelope de habilitação. 
CONTA CAUÇÃO: BANCO DO BRASIL 
CNPJ: 45.358.249/0001-01 
AGÊNCIA 0295-X 
CONTA CORRENTE 25.328-6 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Hicaro Alonso 
Presidente 
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