E S C L A R E C I M E N T O Nº 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 8.839/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PAINEL
ELÉTRICO DE ACIONAMENTO E AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL E
ILUMINAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÀGUA ARMANDO PANNUNZIO,
NESTE MUNICÍPIO, PELO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
A Comissão Especial Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada pelas empresas Cápua
Projeto e Construções Ltda., Ag Tech Sistemas Ltda EPP., Vendemiatti Engenharia e Soluções
em Energia Ltda. e Rumo Comércio Montagem e Serviços Técnicos Ltda EPP., esclarecer as
licitantes interessadas na Tomada de Preços em epígrafe o que segue:
Pergunta da empresa Cápua Projeto e Construções Ltda.:
1 - Na tabela 2, do anexo III, alguns itens estão sem quantidade. Devemos considerar esses
itens, se sim, qualquer a quantidade a ser utilizada?
Resposta:
1) Estaremos publicando em breve novo edital com as devidas correções .
Perguntas da empresa Ag Tech Sistemas Ltda EPP.:
2 - 3.9.16.2.1. DUAS LICENÇAS DE SOFTWARE SUPERVISÃO ULTIMA VERSÃO
O software de supervisão Scada a partir da data de agosto não mais receberá atualizações e,
consequentemente não terá mais para venda. Poderá ser utilizado o novo software que é mais
atual para sua substituição que, dentro dos parâmetros trabalha com mesmas interfaces e telas
e comunicação com o Scada?
Resposta:
2) Deve estar havendo algum equivoco sobre a interpretação do termo SCADA utilizado no
termo de Referência, que faz referência a interpretação literal do termo SCADA (Sistemas de
Supervisão e Aquisição de Dados) que não significa o produto de mesmo nome. O SAAE utiliza
como software de supervisão no sistema de Telemetria (15 unidades clientes – remotas,
incluindo a ETA Cerrado), sistemas das ETEs S2, Pitico e Itanguá, o software Elipse E3, que foi
o recomendado para ser utilizado nesta licitação para facilitar a integração futura com o sistema
de supervisão já existente do Tratamento de Agua da ETA Cerrado, local onde será
implementado o sistema de supervisão do Tratamento de lodo desta contratação.
3 - Item 3.9.16.2.2. DUAS LICENÇAS WINDOWS 7 ULTIMATE OU SUPERIOR.
Com relação ao Windows 7 Ultimate, essas 2 licenças deverão ser mídia físicas ou poderá ser
enviada mídia digital com suas devidas chaves de ativação?

Resposta:
3) Pode ser enviada a mídia digital com a chave de ativação. Mas, não importando se mídia
física ou digital, a contratada deve entregar cópia da nota fiscal de aquisição do software ao
SAAE.
4 - Item 3.9.16.2.3. DUAS LICENÇAS DO SQL SERVER, VERSÃO COMPLETA
Estas 02 licenças são para qual versão do SQL? Existem no mercado SQL 2012 e 2016 porem
a versão 2016 custa em torno de 17 mil no mercado.
Poderá ser ofertada Windows Server 2012 Essentials?
Poderiam nos passar qual a versão solicitada e se deverá ser enviada mídia física ou poderá
ser enviada mídia digital com suas devidas chaves de ativação?
Nesta solicitação existem muitas dúvidas em relação a orçamento sobre esse tipo de produto.
Resposta:
4) A empresa pode utilizar qualquer uma das seguintes versões gratuitas do banco de dados
SQL, SQL DEVELOPER e SQL EXPRESS, desde que atenda as exigências do software de
supervisão Elipse E3 e as funções que serão utilizadas na programação a ser desenvolvida,
com todos os recursos exigidos na especificação do Termo de Referencia para a operação da
estação de tratamento de lodo da ETA Cerrado.
Segue informações das versões do software SQL retiradas do site da fabricante Microsoft;
https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-2016-pricing
SQL DEVELOPER (versão gratuita) - Versão completa do software SQL Server que permite
aos desenvolvedores criar, testar e demonstrar de maneira econômica os aplicativos baseados
no SQL Server.
SQL EXPRESS (versão gratuita) - Banco de dados de nível básico gratuito ideal para
aprendizado, além da criação de aplicativos de área de trabalho e aplicativos controlados por
dados de servidores pequenos, de até 10 GB
Pode ser enviada a mídia digital com a chave de ativação. Mas, não importando se mídia física
ou digital, a contratada deve entregar cópia da nota fiscal de aquisição ou contrato de licença
de uso do software (caso o software seja gratuito) ao SAAE.
Perguntas da empresa Vendemiatti Engenharia e Soluções em Energia Ltda.:
5 - Estamos entendo que as duas licenças de software de supervisão a serem fornecidas
deverão trabalhar em regime Hot-Standby. Está correto nosso entendimento?
Resposta:
5) Sim é hot standby conforme mencionado no termo de referencia e no edital.
6 - Para as duas licenças do SQL Server, versão completa, gostaríamos que especificasse
melhor qual o modelo a ser fornecido. Se é versão free, Standard, Enterprise, etc.?
Resposta:
6) Esta questão já foi respondida para a empresa AGTECH. Segue a resposta dada.
A empresa pode utilizar qualquer uma das seguintes versões gratuitas do banco de dados
SQL, SQL DEVELOPER e SQL EXPRESS, desde que atenda as exigências do software de
supervisão Elipse E3 e as funções que serão utilizadas na programação a ser desenvolvida,
com todos os recursos exigidos na especificação do Termo de Referencia para a operação da
estação de tratamento de lodo da ETA Cerrado.

Segue informações das versões do software SQL retiradas do site da fabricante Microsoft;
https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-2016-pricing
SQL DEVELOPER (versão gratuita) - Versão completa do software SQL Server que permite
aos desenvolvedores criar, testar e demonstrar de maneira econômica os aplicativos baseados
no SQL Server.
SQL EXPRESS (versão gratuita) - Banco de dados de nível básico gratuito ideal para
aprendizado, além da criação de aplicativos de área de trabalho e aplicativos controlados por
dados de servidores pequenos, de até 10 GB
Pergunta da empresa Rumo Comércio Montagem e Serviços Técnicos Ltda EPP.:
7 - Hoje em virtude da crise econômica que assola nosso pais que atinge todos os níveis da
sociedade brasileira, não sendo diferente com nossa empresa, nos vemos em desvantagem
com as exigências indicadas neste edital tomada de preços Nº 03/2017, no que tange ao item
10.1.4, b2), onde hoje nosso Índice de Liquidez Corrente ILC e Índice de Liquidez Geral
atendem ao edital, porém o Grau de Endividamento – GE não atendem.
Gostaríamos de solicitar uma revisão deste edital, para que este item seja atualizado com a
realidade atual das condições sócio econômicas que as empresas deste pais enfrentam, pois
estará aplicando o princípio de isonomia em um momento tão importante para a recuperação
de nossa economia e dando oportunidade para que as empresas consigam continuar em
operação e participarem de tão importante certame.
Resposta:
7) De acordo com Assessoria Técnica Jurídica “esta Autarquia, fazendo uso da Lei para se
resguardar, tendo em vista ser contratação de valor expressivo e envolver grande
responsabilidade, própria do objeto, acautelou-se em fazer exigências pautadas na
jurisprudência do E. TCE/SP.
Deste modo, todos os índices foram estabelecidos em consonância com a jurisprudência do E.
TCE/SP (Índice de liquidez Geral - ILG e Índice de Liquidez Corrente - ILC entre 1,0 e 1,5; e
Grau de Endividamento - GE entre 0,30 e 0,50).
Deste modo, nada a reparar juridicamente.”
O Setor de Contabilidade analisou através de amostragem com balanços das empresas que
realizaram visita técnica para o presente contrato e alegou que “os índices de endividamento
inferior ou iguais a 0,5 parecem razoáveis no sentido de não restringir a participação no
certame.”

Sorocaba, 20 de junho de 2017.
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