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 033/2015

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:

1 - Qual é o ponto de operação necessário para a bomba : ( Pressão . mca x Vazão – m3/h)?
Reposta: O ponto de operação necessário é de 190 mca x 230 litros/segundo.

2 - Será aceito rotor em Bronze, uma vez que o material proposto atende à aplicação de captação
de água bruta?
Reposta: Não, será aceito somente rotor inoxidável, ASTMA743cs8m.

3 - O fornecimento será somente bombeador ou motobomba completa (Bomba + motor+
acoplamento+ base estrutural)?
Reposta: Será fornecido somente a bomba.

4 - Como já existe uma bomba instalada, qual é a potência máxima admitida para o motor? (se
fornecimento do motobomba)?
Reposta: Já existe uma bomba instalada, trabalhando com motor 600cv, porém, o fornecimento
será apenas da bomba.
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5 - No edital disponibilizado para o pregão presencial n° 33/2015, não foi informado os pontos de
operação das bombas. Para que seja ofertado a bomba correta, necessito que informe os pontos
de operação e maiores informações/características das bombas ofertadas.
Reposta: Uma bomba deverá produzir 230 litros/segundo, sendo necessário a ligação das duas
bombas em série, com 190 mca, produzindo as duas juntas 350 litros/segundo .

Araras, 21 de maio de 2.015.
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