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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018, às 15h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe 
de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de 
Esclarecimentos encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa EXTIN SEG 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
64.858.822/0001-90 referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 
MOTOBOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS-SP. 

 
Da síntese do questionamento: 
Será aceito Bomba com as seguintes características: Rotor de bronze, Cabeçote de ferro fundido, motor nacional 

padrão Weg, tendo em vista inexistir motobomba inteira de bronze conforme especificado no termo de referência - item 4. 
do Anexo IV? 

 
Síntese das respostas da Unidade solicitante - Corpo de Bombeiros: 
Em resposta o Rotor deverá ser em bronze, pois a bomba será instalada em uma reserva de água de um tanque 

de mergulho (usado para treinamento) onde essa água é constantemente clorada, pois a bomba deverá além de atender 
as exigências mínimas de 100 Mca de pressão e os 1000 Lpm de vazão, também deverá suportar água clorada. Em 
resumo se a empresa atender as exigências citadas poderá sim seguir com as características dela. O Motor poderá ser 
nacional desde que atinja os cavalos de força necessários para a exigência supracitada da Bomba. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
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