
l>
Soemo

Araras

SERViÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNiCíPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 -Jd. Cândida - CEP13.603-027 - Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 - 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIALNQ015/2019

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão

Presencial nº 015/2019, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de 04 bombas centrífugas horizontais bipartidas radiais, base metálica, acoplamento

antares com espaçador e protetor, chumbador, para substituição das bombas atuais da Estação Elevatória

de Água Tratada do Jardim Santa Rosa do município de Araras, de acordo com as especificações contidas no

Anexo I - Termo de Referência do edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

1. Com relação ao item 05.01 do termo de referência, este informa que a sucção da bomba deverá

ser frontal e que a descarga deverá ser conforme projetos, não encontramos projetos no termo

de referência, por favor, poderia disponibilizar os projetos ou somente informar como deve ser a

sucção para ambos os lotes?

Resposta: Para os dois lotes de bombas, sucção frontal e a Descarga deverá ser lateral, na linha de centro à

direita visto do acoplamento. O lote 02 informa descarga vertical, mas deve ser considerado também

descarga lateral, na linha de centro à direita do acoplamento. Informamos que iremos alterar e retificar o

edital.

2. Com relação ao item 05.10, informa que os motores serão de fornecimento do SAEMA, para

uma correta seleção e equidade da licitação, solicitamos que seja informado qual é a carcaça

do motor a ser utilizado para ambos os lotes.

Resposta: Quanto a carcaça dos motores:

• Lote 01- motores Weg 200 CV, carcaça 315 SIM forma construtiva B3D IR5

• Lote 02 - motores Weg 50 CV, carcaça 200 L forma construtiva B3D IRS

3. Com relação ao lote I, temos equipamento que atende as condições desejadas no edita I,

porém com bocais de sucção com 200 mm e descarga com 150 mm, entendemos que serão ~

aceitos equipamentos com os bocais de 200 mm, na sucção e 150 mm no recalque, favor

confirmar nosso entendimento.
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Resposta: Quanto a esse item, pode ser sim, serão aceitos bocais de sucção de 200 mm e recalque 150 mm,

Informamos que iremos alterar e retificar o edital.

Araras, 31 de julho de 2019 .
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