
 

E S C L A R E C I M E N T O   Nº 1 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 9.325/2015 

CONCORRÊNCIA - 03/2015 

OBJETO - Contratação de empresa especializada em engenharia para fornecimento de 

mão de obra e componentes para montagem do painel de distribuição geral e 

acionamento das bombas de transferência de lodo da Estação de Tratamento 

de Água do Cerrado (remanescente de obra), neste município, pelo tipo 

menor preço global. 

 

 A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pelas empresas 
RUMO COM. MONTAGEM E SERV. TECNICOS LTDA - EPP e TARGET SERVIÇOS 
ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA., esclarecer as licitantes interessadas na 
Concorrência em epígrafe o que segue: 
  

Pergunta 01: “Entendemos que o Item 3.3.4 que trata de emissão de “Seguro de 
Responsabilidade Civil” não se aplica nesta licitação, uma vez o objeto não trata de execução 
de serviços e sim de fornecimento de equipamentos.” Nosso entendimento está correto? 

 
Resposta 01: Conforme observação da empresa Target Serviços, não se aplica a contratação 
de Seguro de Responsabilidade Civil para o processo em referência. 
 

Pergunta 02: “No anexo IV, página 53, no item composição de preços. Nossa dúvida, é por ser 
painel, se devemos citar o %BDI e também o % das leis sociais? Se sim, qual é o percentual 
que devemos utilizar, para cada caso?” 

 Resposta 02: Entendo que não se aplica o uso de índices de BDI e taxas de leis sociais à 

composição de preços do referido processo. Adicionalmente, entendo que sequer é aplicável a 
própria composição de preços, uma vez que o objeto trata-se de apenas um serviço 
(montagem dos painéis). 

   

A Comissão Especial de Licitações informa que, devido ao esclarecimento em 
referência, fica prorrogado o prazo de encerramento para dia 13/08/ 2015 - às 10:00    
horas. 

Sorocaba, 09 de julho de 2015. 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 

Maria Eloíse Benette - Presidente 


