DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DE: SAAE - SOROCABA

DATA: 28/02/2013.

Ref.: Pregão Presencial nº 01/2013 - Processo Administrativo nº 172/2013-SAAE.
Esclarecimento.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de leitura
de hidrômetros, emissão simultânea e repasse imediato de contas de consumo de
água no Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sorocaba.

Prezados senhores,
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, em resposta às solicitações de
esclarecimentos formuladas pelas empresas SANESI ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
e HR SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA LTDA. ao Pregão
Presencial nº 01/2013, esclarece:

- SANESI ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
PERGUNTAS:
1 - De acordo com o subitem “3.5” do Edital entendemos que para realização da “Simulação
Operativa” será necessário apresentar apenas 01 (um) microcoletor de dados e 01 (uma)
impressora portátil. Está correto nosso entendimento?
2 - Para a “Simulação Operativa” pode-se utilizar um equipamento (microcoletor de dados e
impressora portátil) similar com tecnologia compatível que atenda as especificações do subitem
“3.8” do Edital?
3 - Para a “Simulação Operativa” pode-se utilizar um software similar com tecnologia
compatível que atenda as especificações do subitem “1.1” alínea “n” do Projeto Básico?
4 - Quais os dispositivos necessários para realizar a supressão? Os mesmos serão fornecidos
pelo SAAE?
5 - De acordo com o subitem “2. 4.1” do Edital, o prazo para estar estruturada começa a contar
da conclusão do certame ou da assinatura do contrato?
6 - Referente ao Projeto Básico subitem “1.1” alínea “o” é possível disponibilizar a regra de
negócio (layout), casos de uso e análise estruturada para desenvolvimento do software?

RESPOSTAS:
De acordo com informações do Chefe do Departamento de Receita, do Coordenador Especial
do Setor de Tecnologia da Informação e da Chefe do Departamento Administrativo do SAAE,
esclarecemos:
1 - Sim.
2 - Os equipamentos a serem utilizados devem atender a especificação técnica exigida
conforme item 4.1.1 e 4.1.2 do Projeto Básico.
3 - Sim.
4 - Os materiais são: Junta Cega, Obstrutor de Borracha e Guarnição. Os mesmos serão
fornecidos pelo SAAE.
5 - A licitante vencedora da licitação terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para estar
estruturada e iniciar seus serviços, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Início dos Serviços.
6 - Os layouts dos arquivos de envio/retorno do atual sistema comercial para o processo de
leitura simultânea estão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico:
www.saaesorocaba.com.br.

- HR SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENERGIA LTDA.
PERGUNTA:
1 - Nos termos do previsto no item 14 do edital, vimos pela presente formular esclarecimentos
acerca do tópico ao que se refere a uniformes.
Gostaríamos de saber qual a empresa e contato, que fornecia os uniformes utilizados no último
contrato.
RESPOSTA:
De acordo com informações da Chefe do Departamento Administrativo do SAAE,
esclarecemos:
1 - O uniforme é fornecido pela empresa contratada, portanto não temos como indicar o
contato.

Atenciosamente,

Jovelina Rodrigues Bueno - Pregoeira

