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

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
Aos
Licitantes

Objeto: Aquisição de um conjunto moto-bomba anfíbia para aumentar a captação de água bruta 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:

1) No item 1.1 do Termo de Referência, foi descrito para aquisição " um conjunto moto-bomba
ANFÍBIA, pergunta: o que o SAEMA quer dizer com a palavra ANFÍBIA ?

a) trata-se de uma bomba que trabalhara submersa, dentro do rio ?
b) trata-se de uma bomba que trabalhara tanto dentro quanto fora do rio?
c) não faz diferença, pode ser qualquer uma das duas.
Reposta: Item “b”, trata-se de uma bomba que trabalhará tanto dentro quanto fora do rio.

2) O pregão refere-se tão somente à aquisição do conjunto moto-bomba ou está incluso a instalação
do mesmo? Caso positivo, existe um projeto da instalação?
Reposta: A licitação refere-se somente à aquisição do conjunto moto-bomba, não está incluso o
serviço de instalação.

3) O valor total estimado refere-se somente à aquisição do conjunto moto-bomba?
Reposta: Sim, o valor total estimado refere-se somente à aquisição do conjunto moto-bomba.

4) É necessário cadastrar a empresa antecipadamente? Se positivo quantos dias de antecipação?
Reposta: Não, a licitação será realizada na modalidade Pregão Presencial, portanto, não há
necessiadade de se cadastrar antecipadamente.

5) O dimensional de /flange de sucção e descarga, bem como o peso do equipamento, foi baseado
em uma necessidade ou em algum equipamento já existente?
Reposta: Foi baseado em um equipamento já existente no local.
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6) Caso seja apresentado um equipamento com todas as caracteristicas exigidas, mas com peso
menor isso fará alguma diferença?
Reposta: O peso não fará diferença desde que o quipamento atenda todas as especificações
exigidas no Termo de Referência.

7) No item 4 do termo de referência, letra c, é solicitado um desenho esquemático de instalação. Qual
o motivo desta solicitação, sendo que no edital não foi apresentado projeto de instalação e nem
local do mesmo.
Reposta: O desenho esquemático de instalação foi solicitado para que o licitante apresente as
informações necessárias para a instalação do equipamento, pois, a instalação será realizada pelo
Saema. Não há necessidade de detalhamento da instalação no local, por isso não foi apresentado
projeto de instalação e nem o local do mesmo.

Araras, 07 de maio de 2.015.
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