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Esclarecimentos nº 02 

 

 

Pregão Presencial nº 03/2021 

 

Processo Administrativo nº 213/2021 

 

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para Gestão Ativa de Pressões 

no Sistema de Abastecimento de Água de São Caetano do Sul - SP. 

 

 

A Senhora Pregoeira, em razão do Pedido de Esclarecimento apresentado em 17 

de março de 2021, conforme manifestação da área técnica do SAESA-SCS, vem 

informar o quanto segue: 

 

Pergunta 01: 

Haverá um adicional no pagamento para serviços noturnos ou em finais de 

semana/feriados? 

 

Resposta 01:  

Não haverá pagamento adicional, tendo em vista que o preço por quilometro da 

base de referência de preços utilizado (SABESP) incorpora essa especificidade dos 

serviços no preço dessa Frente 03. 

 

Pergunta 02: 

Como será a comprovação do vínculo profissional de cada funcionário, posto ser 

possível a subcontratação? 

 

Resposta 02:  

Conforme Termos da Súmula 25 do TCESP: “Em procedimento licitatório, a 

comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro 

na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível 
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a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços”. 

 

Pergunta 03: 

De acordo com documentação, não há nenhum funcionário locado exclusivamente 

para a frente 3, ou seja, a equipe da frente 1 atenderá a frente 3, correto? 

 

Resposta 03:  

Não, a Frente 03 será paga por quilometro de pesquisa realizada e não será 

desenvolvido pela mesma equipe da Frente 01 por ser um trabalho especializado e 

que predominantemente será realizado no período noturno. 

 

Pergunta 04: 

Quantos plantões são previstos na contratação? 

 

Resposta 04:  

Não há como preestabelecer os plantões uma vez que esse tipo de 

demanda/necessidade surge em função de eventos não previsíveis decorrentes do 

perfil dinâmico das redes de água. A Licitante deverá incorporar estes custos em 

sua proposta. 

 

Pergunta 05: 

A equipe Chave não será responsável pela coordenação da Frente 01? 

 

Resposta 05:  

O correto é Frente 01, 02 e 03. 

 

Pergunta 06: 

Os dois parágrafos do mesmo item contêm informações diferentes. Qual parágrafo 

está correto? 
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Resposta 06:  

O correto é Frente 01 e 03. 

 

Pergunta 07: 

O item 25.7 do edital sobre o mesmo assunto deve prevalecer? 

“7 Da possibilidade da Subcontratação para o certame  

Será permitida a subcontratação, somente para os serviços referentes às Frentes 

01 e 03  

A Contratada assumirá a responsabilidade direta da execução total dos serviços, 

podendo subcontratar somente para os serviços referentes às Frentes 01 e 02, 

tendo em vista o caráter estritamente operacional destas frentes.” 

 

Resposta 07:  

Idem anterior. 

 

Pergunta 08: 

Pelo cronograma de desembolso deduz-se que a Contratada receberá valores fixos 

mensais ao longo dos 12 meses para as frentes 1 e 2 e ao longo de 10 meses para 

a frente 3, sendo que o pagamento será efetuado independentemente dos serviços 

serem executados ou não, ou da quantidade realizada. Caso este entendimento 

esteja incorreto, qual será o critério para liberação dos pagamentos mensais? 

 

Resposta 08:  

O entendimento está incorreto, as equipes responsáveis pela execução das Frentes 

01 e 02 ficarão alocadas em período integral no SAESA e os valores mensais 

somente serão pagos após aprovação dos relatórios prévios de acompanhamento 

pelo gestor do contrato. 

 

Pergunta 09: 

Porque não estão previstos serviços para a frente 3 nos meses 1 e 2 do contrato? 
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Resposta 09:  

Porque essa frente será executada com base nos planos de otimização 

desenvolvidos por meio da frente 02, que engloba a sistemática da periodicidade 

da pesquisa de vazamentos. 

 

Pergunta 10: 

Por que a frente 3 (pesquisa de vazamentos) deve ser cotada em km e não em 

meses como as demais frentes? Sendo em km, qual será o critério de medição? 

 

Resposta 10:  

Foi cotada em quilometro porque não requer equipe dedicada em tempo integral e 

a base de preços de referência da SABESP utiliza a unidade de medida em 

quilômetro para o serviço de pesquisa de vazamento. 

 

São Caetano do Sul, 19 de março de 2021 

 

 

 

Patrícia Fernanda Junqueira Franco 

Pregoeira 
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