Prefeitura Municipal de São Carlos
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de apoio ao Pregão Presencial
"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019
PROCESSO Nº 11385/2019
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2019, às 17h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio
ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela
empresa AMX AMBIENTAL – INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA.-EPP para o pregão em epígrafe, cujo
objeto é o Registro de preços de locação de máquinas e fornecimento de ARM para manutenção nas estradas
Rurais, no Município de São Carlos pelo período de 12 meses.
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL
Em atenção aos questionamentos da empresa AMX Ambiental em relação ao edital do Pregão Presencial nº
026/2019 que trata do Registro de preços de locação de máquinas e fornecimento de ARM para manutenção
nas estradas Rurais, no Município de São Carlos pelo período de 12 meses, onde manifesta discordância com
os subitens 9.5 e 9.9, informar e requerer o quanto segue:
1 - Com relação ao item 9.5 do edital, requer seja incluso subitem nos seguintes termos: “Documento que
comprove que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.”
2 - Com relação ao item 9.9 do edital, informa que esta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
entende como suficientes as licenças junto CETESB e à Prefeitura Municipal de São Carlos/SP referente ao
tipo de atividade, deixando de acatar a sugestão da empresa AMX Ambiental nestes sentido.
Não consideramos pertinente ou necessária a comprovação do registro da empresa no CREA.
O edital estará sendo alterado e republicado com as alterações relativas ao item 1.
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para
conhecimento público.
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