Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento
formulada pela empresa HR Serviços de Leitura e Entrega de Contas de
Energia Ltda., ao Pregão Presencial nº 01/2013, o que segue:
Pergunta: Nos termos do previsto no item 14 do edital, vimos pela presente
formular esclarecimentos acerca de alguns tópicos do mesmo, são eles:
9.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.1.4.1.1 - Leitura de hidrômetros (ou de similares, tais como: medidores de
energia elétrica, gás, etc.) e emissão simultânea de contas de consumo de água
(ou de similares, tais como: de energia elétrica, gás, etc.): 1.236.000 unidades.
 Quanto à comprovação da qualificação técnica, o Edital exige Atestados
conforme o item 9.1.4.1.1, não solicitando comprovações de qualificação técnica
nos serviços de Supressão de fornecimento de água e Religação de fornecimento
de água. Considerando as quantidades relevantes dos serviços citados, qual a
razão para a não exigência das comprovações nesse particular?
Resposta: De acordo com informações da Diretoria Jurídica e do Chefe do
Departamento de Receita do SAAE, informamos que a definição das parcelas de
maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado está inserida na
órbita da discricionariedade do administrador. A exigência objetiva cercar a
Autarquia das cautelas necessárias para garantir a boa execução dos serviços e o
cumprimento contratual nos moldes e prazos fixados, e possibilitar a ampliação da
competitividade.
Pergunta: 03. CRITÉRIOS PARA SIMULAÇÃO OPERATIVA.
3.2 - A licitante declarada vencedora será convocada a participar da Sessão
Pública de “Simulação Operativa” que será realizada no prazo de 03 (três) dias
úteis, sob pena de ser afastada do certame nos termos da Lei.
(...)
4.1.3 - Formulário pré-impresso
- SOROCABA.
QUESTIONA-SE: Em que momento será disponibilizado o formulário padrão do
SAAE-SOROCABA, sendo que a Licitante Vencedora terá apenas 03 (três) dias
úteis para a apresentação do mesmo?

Resposta: O modelo do formulário padrão encontra-se disponível no site do
SAAE Sorocaba www.saaesorocaba.com.br, podendo ser consultado a qualquer
tempo. Também, poderá ser retirado no Setor de Licitação e Contratos do SAAE.

Pergunta: Para que seja realizada a impressão das faturas conforme exigido em
edital é necessário que seja disponibilizado com antecedência o formulário padrão
do SAAE-Sorocaba tendo em vista que os fabricantes deste formulário exigem no
mínimo 30 (trinta) dias entre o pedido e entrega;
 Para que haja impressão dos itens obrigatórios como:
Leitura anterior em m³;
Leitura atual em m³;
Consumo em m³;
Consumo dos últimos 12 (doze) meses em m³;
Valor do lançamento da tarifa de água e/ou esgoto;
Valor do lançamento dos serviços;
Valor total da conta; entre outros, é necessário que seja disponibilizado
banco de dados ou arquivos com todos os valores praticados pelo SAAESorocaba e também as regras de cálculo para que saibamos os valores
dos serviços/tarifas de água e/ou esgoto bem como as fórmulas para que
se calculem os valores por faixas de consumo e/ou seus respectivos
valores.
QUESTIONA-SE:

É

POSSÍVEL

FORNECER

OS

DADOS

ACIMA

RELACIONADOS, PARA QUE SEJA POSSÍVEL PREPARAR A CITADA
SIMULAÇÃO?
Resposta: A empresa interessada deverá usar dados fictícios. De forma a
mostrar que tem condições de apresentar na conta as exigências do SAAE
Sorocaba.

Pergunta: 03. CRITÉRIOS PARA SIMULAÇÃO OPERATIVA.
1.4.1 - A Comissão do SAAE realizará a “Simulação Operativa” do conjunto de
equipamentos proposto pela licitante declarada vencedora.
A licitante imprimirá nos formulários definido nos itens 4.1 (4.1.3) do Projeto
Básico - Anexo I, no respectivo conjunto dos seus equipamentos definidos nos
subitens 4.1 (4.1.1 e 4.1.2), 20 (vinte) faturas por conjunto com os itens
obrigatórios relacionados acima para análise por parte da Comissão; caso não
atenda o solicitado, a licitante será afastada do certame.

 QUESTIONA-SE:

Quantos

conjuntos

de

equipamentos

deverão

ser

apresentados na Simulação Operativa? Pois na descrição do item 3.4.1 descreve
no singular a quantidade de conjunto: “... realizará a Simulação Operativa do
conjunto de equipamentos proposto pela licitante ...”, porém no item 4.1 descreve
que serão exigidos 20 (vinte) faturas por conjunto: “... 20 (vinte) faturas por
conjunto com os itens obrigatórios ...”, o que pode ocasionar duplicidade de
entendimentos.
Resposta: Entende-se por “conjunto de equipamento” o coletor e a impressora.
Se a interessada apresentar 1 conjunto, deverá simular a coleta de leitura e a
impressão da conta por 20 vezes, ou seja, 20 leituras e 20 impressões.

