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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA GERAÇÃO EMERGENCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
CARLOS. 
 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 12h10, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa 
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO: 
“Venho por meio deste documento eletrônico informa-los que o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2021 – PROCESSO: Nº 
1623/2020. 
 
Não está contemplando a instalação do Grupo gerador com cabos e eletrocalhas e mão de obra de instalação. 
Não ficou claro em nenhum momento do “Edital” a suposta instalação do Grupo Gerador de Energia. 
Solicitamos por meio deste, que a informação seja de forma clara no EDITAL. 
Para que nenhum participante seja “desclassificado ou Penalizado por falta de comunicação”. 
Certa da atenção de todos envolvidos aguardamos retorno.”. 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL 
“Em atendimento ao solicitado, tenho a informar que na ENTREGA TÉCNICA do EDITAL, item 2: 
 
"Verificação do grupo gerador abrangendo ligações elétricas, sistemas de aterramento e demais sistemas operacionais, tais como 
combustível, arrefecimento, lubrificação e escapamento, inspeção visual do equipamento e disposição de itens necessários a sua 
operacionalidade..." 
 
Esclarece a dúvida pertinente, uma vez que neste certame NÃO está contemplando a instalação elétrica do Grupo gerador com cabos e 
eletrocalhas e mão de obra de instalação para "Execução da primeira partida do grupo gerador"(Item 3).”. 

 

 

Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para conhecimento 
público. 
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