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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 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa MAX CONSULTORIA, 
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: 
 

Em análise ao Edital Carta Convite, solicitamos esclarecimentos conforme segue: 
 
- Quanto ao fornecimento de mão de obra para limpeza: 
 pergunto: 
 Será de responsabilidade da Prefeitura o fornecimento de materiais e equipamentos para a execução das 
limpezas licitada neste convite. 
Uma vez que esses materiais não consta em edital e seus anexos 
Sim. 
 
pergunto: 
- Quais e seus quantitativos dos materiais e equipamentos aplicados nesse processo; 
Os materiais e seus quantitativos fazem parte de nosso plano de trabalho. (Trecho retirado do Plano 
de Trabalho em anexo) 
 
pergunto: 
- No fornecimento de mão de obra, será necessário encarregado de turma, quantos encarregados para 
quantos funcionários (cada turma); 
Na programação de Praças esportivas haverá sempre um coordenador de local e mais duas pessoas 
de apoio, os quais serão responsáveis pelos procedimentos nas praças esportivas. Em caso de 
maiores solicitações, entraremos imediatamente em contato com a empresa para sanar quaisquer 
problemas ocorridos na praça, não havendo assim necessidade de encarregados de turma. 
 
pergunto: 
- O atestado de capacidade técnica tem que atender até 50% do exigido no termo de referência, ou tem que 
ser 100% da estimativa de contratação;????? 
Não há exigência de apresentação de quantitativo mínimo nos atestados de capacidade técnica. 

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

conhecimento público. 
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