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SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE ARARAS 

                           DE ARARAS 
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras (SP) 

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527 
 
 

                                                                                               Araras, 22 de fevereiro de 2.012. 

 

Aos 

Licitantes  

 

Referente: Concorrência Pública n.º 001/2012 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia execução de obras e serviços de 

construção de interceptores, Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), linhas de recalque de 

esgoto e adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de 

Araras - SP, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – Fase 2 – PAC 2, pelo 

regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e 

equipamentos essenciais necessários, conforme projetos, memoriais, planilhas orçamentárias 

e outros anexos que integram o presente edital.  

 

 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2012 

 

O SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras, neste 

ato representado pelos responsáveis pela elaboração do edital, Sr. Renato Peixoto Acioli, 

Presidente Executivo e o Sr. Fábio Eduardo Coladeti, Chefe de Divisão de Compras, 

Licitações e Almoxarifado foram questionados referente ao item Demolição de Pavimentação 

Asfaltica, Exclusive Transporte do Material Retirado, tendo apresentado a seguinte resposta:  

 

Questionamento do Licitante sob o n.º 01: Não encontramos nos documentos, as 

especificações e folha de dados para os equipamentos a serem fornecidos, tais como Grades 

mecanizadas, Caixa de areia, Roscas transportadoras, Raspadores de lodo, Bombas 

submersíveis, Bombas dosadoras, Preparador Automático De Polímero e outros. 

 

Solicitamos, portanto, o envio de tais documentos para que possamos encaminhar aos 

nossos fornecedores e elaborarmos nosso orçamento da melhor maneira a atender as 

necessidas previstas pela SAEMA. 
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Salientamos para esta solicitação que dentre os equipamentos / materiais solicitados para 

fornecimento encontramos grandes divergências de preços entre a orçada pela SAEMA e as 

recebidas pelos nossos fornecedos, dentre elas citamos: 

 

1- Sistema de areração, onde 3 fornecedores que trabalham com este tipo de 

fornecimento enviaram orçamento cujo valor está 2,7 vezes maior. 

2- Bombas Submersíveis onde um dos itens chega a 5 vezes maior do que o enviado 

pela SAEMA. 

 

Gostaríamos ainda de questionar a necessidade/possibilidade de mudança locação de 

alguma EEE contemplada como escopo, assim como a possibilidade da utilização das 

tubulações já implantadas da atual EEE da região que será desativada após a implantação da 

EEE Sonoco. 

 

Visto que necessitamos dos documentos solicitados anteriormente para equalização dos 

orçamentos recebidos e sem os quais não teremos como saber se o que estamos orçando é 

o que realmente está sendo solicitado para fornecimento nesta concorrência, solicitamos 

novamente o adiamento de 30 dias após o recebimento dos documentos solicitados.  

 

 

Resposta do SAEMA: Avaliamos que todos os licitantes estão em condições de 

igualdade no processo licitatório.  

Cada licitante deverá elaborar o orçamento conforme já informado anteriormente, 

considerando-se os valores apontados na planilha orçamentária.  

As divergências que possam ocorrer deverão ser saneadas com a elaboração do projeto 

executivo.      

 

Desde já agradecemos o questionamento e nos colocamos a disposição.    

 

 

 

____________________________                                 _____________________________ 

     Renato Peixoto Acioli                                                          Fábio Eduardo Coladeti                                            
     Presidente Executivo                                                     Divisão de Compras, Licitações       
                                                                                                       Almoxarifado                                                                                                                                                     


