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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, 17 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 as planilhas e documentos recebidos,
tendo apresentado a seguinte resposta:

Questionamento do Licitante sob o n.º 01: Após análise das planilhas recebidas
constatamos para os itens:
07. CONSTRUÇÃO DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO - MARGEM ESQUERDA DO
RIBEIRÃO DAS ARARAS
07.01. Projeto executivo para construçao de interceptores - margem esquerda do Ribeirão
07.01.03. Projeto Elétrico
07.01.03.01. Projeto formato A1
07.01.03.02. Projeto formato A0
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08. CONSTR INTERCEPTORES - INTERCEPTORES ARARY
08.01. Projetos executivos para construçao Interceptores Arary
08.01.01.03. Projeto Elétrico
08.01.01.03.01. Projeto formato A1
08.01.01.03.02. Projeto formato A0

Para estes itens não localizamos instalações elétricas a serem executadas. Como
deveremos proceder para este serviços constante das planilhas?
Resposta do SAEMA: Entendemos que deverão ser respeitados os itens e as
quantidades da planilha orçamentária que faz parte do edital.

Questionamento do Licitante sob o n.º 02: Após análise dos documentos recebidos,
solicitamos esclarecimentos para os seguintes itens:

1- 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
necessidades previstas pela SAEMA.

2- Existem na planilha envida, equipamentos que estão divergentes dos encontrados nos
projetos receidos. Como exemplo citamos a unidade de Tratamento e Recirculação De
Lodo, onde está relacionado o item Talha Monovia (1.000 Kg), porém nos projetos há
Talha elétrica com caminho de rolamento, cujo custo é bem superios ao relacionado
para este equipamento.

3- Há nos projetos alguns itens que não encontramos nas planilhas de fornecimento, tais
como na unidade de Tratamento Preliminar, onde no projeto recebido há Caçambas
para coleta de resíduos e Vertedores em fibra de vidro.
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Perguntamos:
Estes materiais/equipamentos que constam dos projetos, mas não estão inclusos nas
planilhas enviadas não serão fornecidos pela contratada?
Em caso de caso de termos que fornecer favor encaminhar planilha revisada com o
valor global alterado visto que este é um item desclassificatório.

Solicitamos ainda o adiamento da entrega das propostas, pelo prazo de 30 dias após o
recebimento dos documentos solicitados.
Resposta do SAEMA: Entendemos que deverão ser respeitados os itens e as
quantidades da planilha orçamentária que faz parte do edital.
Quanto à solicitação de adiamento para entrega dos envelopes, esta não será atendida,
pois não houve qualquer alteração no edital e seus anexos que justificasse tal fato.

Desde já agradecemos o questionamento e nos colocamos a disposição.

____________________________
Renato Peixoto Acioli
Presidente Executivo

_____________________________
Fábio Eduardo Coladeti
Divisão de Compras, Licitações
Almoxarifado

3

