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QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO  

NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015 

 

Aos 

Licitantes  

 

Objeto: Aquisição de 02 (duas) bombas centrífugas do tipo dupla sucção, montagem horizontal, 

para readequação da captação de água do Rio Mogi Guaçú, de acordo com as especificações do 

Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

A Pregoeira junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio 

Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme 

abaixo e, após consultar nosso engenheiro, seguem respostas:  

 

1 - É solicitado no item 3 do Termo de Referência o rendimento mínimo de 85% por bomba na associação, e 

rendimento mínimo de 80%. Para atendimento integral aos pontos de operação informados, favor 

confirmar aceite da proposta com o rendimento de 76,2% para uma bomba em funcionamento e 79,1% 

para as duas bombas trabalhando em série. Esclarecemos ainda que o motor existente de 600cv atende 

perfeitamente a performance das bombas com os rendimentos informados. 

 

Reposta:  Considerando que o SAEMA tem um alto gasto financeiro com o consumo de energia elétrica, e 

que essas bombas são os maiores unidades consumidoras de energia do SAEMA, estamos priorizando a 

eficiência energética das nossas estações elevatórias, e por esse motivo solicitamos bombas com esses 

rendimentos. Assim, as propostas deverão ser apresentadas de acordo com o solicitado no Termo de 

Referência. 

 

2 - Entendemos que podemos desconsiderar a condição exigida no edital de pressão máxima com as duas 

bombas trabalhando em série no valor de 220 mca, não tem condição de ser atendida, uma vez que a 

bomba deve atender a pressão de 130 mca quando operando solitária, sendo assim na operação desta 

bomba em série seu valor será de 260 mca, estando acima da pressão máxima, desta forma podemos 

ofertar um equipamento com o shutt-off mais elevado sendo que na operação a pressão fica abaixo de 220 

mca, favor confirmar nosso entendimento. 



 

 

 

 

 

 

2 

 

SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS 
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP 

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

Reposta: Faz sentido a solicitação da empresa! Considerando o funcionamento das bombas no ponto de 

“Shutt-Off” (pressão máxima sem vazão) devemos aceitar pressões acima de 220 mca. 

 

Araras, 15 de junho de 2.015. 

 

 

 

Marluce Natália de Góes Lima Ari Osvaldo Fischer Filho 

Pregoeira Apoio 

 

 

 

Elizabeth C. B. Colombari Fernanda Rodrigues Buzo 

Apoio Apoio 

  

Simone Ap. B. Andrade dos Santos  

Apoio  

 


