
 

E S C L A R E C I M E N T O Nº 1 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.382/2015 

Pregão Presencial nº 13/2016 

OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de grupos 

motores geradores para as instalações da estação elevatória de esgoto 

nº 5 (EEE-5) trecho II, Estação Elevatória de Esgoto nº 10 (EEE-10) trecho 

I e Estação de Tratamento de Água (ETA) Cerrado do SAAE Sorocaba, 

pelo tipo menor preço global. 

 

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada 

pela empresa Sistel Engenharia ao Pregão Presencial nº 13/2016, o que segue: 

 

Pergunta 01 -  No item 2.12 do anexo “2.12. PEÇAS/PARTES SOBRESSALENTES A 
contratada deverá fornecer uma lista de peças/partes sobressalentes a 
serem adquiridas com o grupo motor-gerador de emergência, para 
operação inicial de 05 (cinco) anos, devem ser relacionadas na lista de 
preços, com seus respectivos preços unitários, devendo seus custos 
estarem incluídos no preço final do equipamento a ser fornecido.” O que 
significa “devendo seus custos estar incluídos no preço final do 
equipamento a ser fornecido” ? Pois é praticamente impossível se prever 
uma lista de peças que podem dar defeito em 5 anos e inclui-las no preço 
do certame.  A manutenção do equipamento deverá ser por conta do 
SAAE após a garantia. A lista de peças Spare parts poderá ser fornecida, 
mas seu preço incluso na lista é elemento de dúvida e por ser particular a 
cada fabricante, poderá promover disputa injusta. 

 

 Resposta 02 -  O engenheiro do SAAE Eduardo Ciqueira, esclarece que por se tratar de 
processo licitatório baseado em especificações de funcionalidade, não é 
possível, dada a variedade de fornecedores e tecnologias disponíveis, 
determinar qual será a lista de partes sobressalentes. Cada fabricante 
deve possuir dados suficientes de seus produtos e/ou soluções para 
estimar quais partes sobressalentes deve compor sua lista. A lista de 
peças spare parts a ser  apresentada/fornecida pelas contratadas deverão 
apresentar esses preços, esforçando-se para garantir o menor preço, sem 
perder de vista a obrigação de apresentar um preço exequível. 

 
 

Sorocaba, 26 de abril de 2016. 

Ema Rosane Lied Garcia Maia 
Pregoeira 


