
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 099/2018 

PROCESSO N.º 19058/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 10h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-
mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa KERP, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo 
objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos denominados “Relógios Eletrônicos de Ponto (REP)”, com leitor biométrico 
e de cartão de aproximação e comunicação TCP/IP, para registro de ponto dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO CARLOS e aquisição de solução WEB para gerenciamento dos equipamentos.  
 
“Na melhor forma de direito vem tempestivamente e respeitosamente solicitar esclarecimentos ao edital em epigrafe: 
1)      No item 8.5 do edital é mencionado os documentos que serão necessários para qualificação técnica, no caso Atestado de 
Capacidade Técnica que comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
PERGUNTA: Não é citado se poderão ser somados atestados e quanto aos quantitativos de equipamentos, se deverão ser 
comprovado algum quantidade de fornecimento. 
2)      No item 8.3 do edital é mencionado os documentos que serão necessários para fins de habilitação, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista. 
PERGUNTA: Quanto a CND Estadual, é solicitado apenas os débitos inscritos em dívida ativa, obtida em SP no 
site www.dividaativa.pge.sp.gov.br. Correto?” 

 
Resposta da Equipe: 

 

1) Serão aceitos somatória de atestados conforme súmula 24 do TCE-SP; 

2) Sim, apenas será exigido a apresentação de certidão de débitos inscritos em dívida ativa, que no caso do Estado de São 

Paulo é obtida no endereço eletrônico citado. 

 

 

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

conhecimento público. 

 

 

Patricia Ap. C. Nunes 

Autoridade Competente 
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