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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

“SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA” 

 

CONVITE N° 37/2018 
PROCESSO Nº 22415/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Aos 08 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 17h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa RRL SERVICOS, 
referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa para Serviços de Limpeza nos locais 
de competição, comitês e alojamento da arbitragem para a realização dos 82º Jogos Abertos, no período de 
12 a 24 de novembro de 2018, no Município de São Carlos 

Abaixo os questionamentos e a resposta da unidade responsável: 
 
Gostaríamos que fosse esclarecido algumas duvidas referente ao convite 37/2018, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para Serviços de Limpeza nos locais de competição, comitês e alojamento da arbitragem para a realização 
dos 82º Jogos Abertos, no período de 12 a 24 de novembro de 2018 
  
Os questionamentos segue abaixo: 
  
- Na nota fiscal haverá retenção de INSS? 
SIM. 11% 
 
- A Contratada deverá apresentar Ficha de Registro e ASO dos 92 funcionários? 
Essa é uma das maneiras de comprovar o vínculo com o empregado, que também pode ser contratado como 
experiência, por prazo fixo e não superior a 90 dias ou qualquer outra forma, desde que legalmente 
permitida.  
 
- Para a realização do pagamento a Contratada, a Prefeitura de São Carlos exigirá a apresentação dos seguinte 
documentos: Holerites, GFIP, comprovante de pagamento do FGTS e GPS, entre outros? 
De praxe, esta Administração solicita CND e CRF, além de consultar  se há débitos da empresa para com o 
município de São Carlos. A regularização das obrigações trabalhistas deve ser comprovada de acordo com a 
forma de contratação dos funcionários. Se houver qualquer outra necessidade de documentos, a 
Administração solicitará à empresa contratada. 
 
- A Contratada poderá apenas realizar um contrato com esses funcionários ou não, devendo haver o registro de 
todos? Pois serão apenas 13 dias de trabalho. 
Vide acima. 
 

 
Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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