SAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras
Pregão Presencial

n° 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 004/2019
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de materiais
filtrantes, manutenção e reparo da estrutura dos filtros da ETA - Estação de
Tratamento de Água do SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem
Grande do Sul.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03
Em atendimento ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada
em participar do presente certame, apresentamos as seguintes explicações:
PERGUNTAS:
1 - Com relação ao item 6 do anexo I , Termo de Referência/ Especificações,
entendemos que os reparos nos filtros poderão ser parciais, dependendo da
necessidade, após avaliação. No entanto não a preço unitário para este
reparo na proposta comercial. No caso de execução de serviço parcial como
será medido e pago este item?
2 - Com relação á qualificação técnica, entendemos que os atestados a serem
apresentado, para que sejam "compatíveis e pertinentes com o objeto da
licitação", devem conter claramente a comprovação de execução de:
Manutenção de filtros de ETA, com limpeza e substituição de materiais
filtrantes;
Avaliação, inspeção técnica, e reparos de fundos de filtros constituídos de
blocos tipo Leopold.

RESPOSTA:
1 - A proposta comercial do edital é um modelo a ser seguido, no entanto no
termo de referência consta as especificações dos serviços a serem
executados. No caso do reparo dos filtros será emitida a Autorização de
fornecimento por unidade de filtro, sendo constatado a necessidade.
A proposta deve ser do serviço unitário por filtro e total 16 filtros,
conforme especificado no lote 2 serviços.
2 - Conforme Capitulo VI, item 1.4 o atestado de capacidade técnica deverá
ser compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação, manutenção e
reparo das estruturas dos filtros da ETA- Estação de Tratamento de Água, não
sendo
necessário
o
atestado
explicitamente
conforme
pedido
de
esclarecimento.

Vargem Grande do Sul, 02 de julho de 2019.
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Diretora de Licitações e Compras em substituição

