
QUESTIONAMENTOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 SAMAE 
 
 
1) Os serviços atualmente são realizados por quantos leituristas? 
 
Resposta: Atualmente os serviços de leituras de hidrômetros são realizados por dois 
leituristas. Porém, cada empresa deve se organizar e disponibilizar a quantidade de 
leituristas necessários para a execução dos trabalhos no cronograma estabelecido no 
termo de referência. 
3.1.5 A contratada deverá disponibilizar tantos prepostos/profissionais quantos forem 
necessários ao cumprimento dos roteiros e à entrega diária das leituras efetuadas ao 
SAMAE, estando incluso no preço ofertado todos os encargos necessários para o 
cumprimento do objeto. 
 
 
2) Haverá necessidade de fornecer veículo para deslocamento? 
Resposta: Os meios de deslocamento dos leituristas para execução dos serviços de 
leitura será de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
 
3) A rota que será realizada a leitura, será decidida pelo SAMAE ou pela empresa 
contratada? 
Resposta: 3.1.1 O Serviço contratado consiste no registro e impressão por meio de 
coletores (PDAS) e impressoras disponibilizadas pelo SAMAE, dos valores de leitura de 
consumo de água das unidades localizadas no Município de Timbó, em conformidade 
com roteiro previamente definido pelo SAMAE, seguindo mapas de localização das 
unidades e datas estipuladas para a leitura a ser realizada, observando as regras 
estabelecidas pelo SAMAE. 
 
 
4) Qual empresa realiza os serviços atualmente? 
Resposta: Atualmente a empresa que realiza os serviços de leitura é a PROPULSAO 
SERV.ESP. EM MEDICACAO, CORTE E RELIGACAO DE ENERGIA ELETRICA, ÁGUA E GAS 
LTDA ME. 
 
 
5) O aparelho de leitura também será fornecido pelo SAMAE? 
Resposta: 3.1.1 O Serviço contratado consiste no registro e impressão por meio de 
coletores (PDAS) e impressoras disponibilizadas pelo SAMAE, dos valores de leitura de 
consumo de água das unidades localizadas no Município de Timbó, em conformidade 
com roteiro previamente definido pelo SAMAE, seguindo mapas de localização das 
unidades e datas estipuladas para a leitura a ser realizada, observando as regras 
estabelecidas pelo SAMAE. 
 
 

Timbó, 12 de dezembro de 2022. 


