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QUESTiONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

A Pregoeira e equipe de apoio receberam questionamentos solicitando esclarecimento

referente ao Pregão Presencial nº 002/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 1.500 horas caminhão hidrojateamento

combinado, 1.500 horas de caminhão pipa com tanque capacidade mínima de 13 rn", 3.600 horas

máquina escavadeira hidráulica com profundidade mínima de escavação 6.000mm, 5.000 horas

máquina retroescavadeira com profundidade mínima de escavação de 3.000mm e 5.000 horas

caminhão basculante tipo truck com capacidade mínima de carga de 14 toneladas. Esses serviços serão

utilizados na obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Leste (SABAZ -

LESTE), pelo período aproximadamente de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações do

Termo de Referência, anexo I do Edita!.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

l}Questionamento: Este processo licitatório é do tipo de Menor preço global, ou seja, o vencedor tem
que contemplar todos os lotes licitados, ou por lote, pois no seu termo de referência estão colocados
05 (cinco) lotes separados.
Resposta: O tipo de licitação é menor preço global, pois não podemos contratar valores acima da
estimativa global. Porém observando o edital no seu preâmbulo o regime de execução é: preços
unitários fixos por horas, portanto os lances serão efetuados "por lote".

2)Questionamento:
Onde será descartado e de quem será o custo dos resíduos resultantes dos serviços referentes ao lote
01 (um) do Caminhão hidro jateamento e sucção alto vácuo combinado para desobstrução,
desentupimento e limpeza de resíduos das tubulações das redes de esgoto e das redes de águas
pluviais, limpeza de bocas de lobos e galerias, limpeza dos encanamentos da rede mestre, limpeza e
sucção de fossa, lodo, caixa de gordura e caixas de sabão.
Resposta: Vamos retificar este edital, retirando o lote n2 01 para melhor análise técnica, para que
possamos publicar posteriormente.

3}Questionamento: O SAEMA que irá fornecer a água para os serviços do lote 01 (um) referente ao
caminhão hidro jateamento e sucção alto vácuo e para o lote 02 (02) referente ao caminhão pipa com
tanque capacidade mínima de 13 m",
Resposta: Lote nº02: O SAEMA fornecerá a água apenas para os serviços prestados a Autarquia.

41Questionamento: No lote 04 (quatro) referente a máquina retroescavadeira com profundidade
mínima de escavação de 3 metros os senhores colocam uma quantidade de 5.000 horas para ser
utilizado durante o contrato com duração de 01 ano.
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Pergunta: Quantas horas serão utilizadas por mês pois a quantidade requerida dividida por 12 (doze)
meses dá uma média de 416 horas mês, então, será uma máquina com dois turnos trabalhados ou 02
(duas) maquinas diárias por mês.
Resposta: O valor correspondente por mês não é estimado. A Empresa deverá atender as
necessidades da Autarquia.

5)Questionamento: No lote 05 (cinco) referente ao caminhão basculante tipo truck com capacidade
mínima de carga de 14 (quatorze) toneladas os senhores colocam uma quantidade de 5.000 horas para
ser utilizado durante o contrato com duração de 01 ano.
Pergunta: Quantas horas serão utilizadas por mês pois a quantidade requerida dividida por 12 (doze)
meses dá uma média de 416 horas mês, então, será um caminhão com dois turnos trabalhados ou 02
(dois) caminhões diários por mês.
Resposta: Idem 4.

6}Questionamento: Caminhão hidrojateamento e sucção alto vácuo combinado, o descarte vai ser por
conta da saema ou da empresa contratada, não esta pedindo documentação do caminhão, nem a
CETESB.
.Resposta: Vamos retificar este edital, retirando o lote nº 01 para melhor análise técnica, para que
possamos publicar posteriormente.

7)Questionamento: Onde será descartado e de quem será o custo dos resíduos resultantes dos
serviços referentes ao lote 01 (um) do Caminhão hidro jateamento e sucção alto vácuo combinado
para desobstrução, desentupimento e limpeza de resíduos das tubulações das redes de esgoto e das
redes de águas pluviais, limpeza de bocas de lobos e galerias, limpeza dos encanamentos da rede
mestre, limpeza e sucção de fossa, lodo, caixa de gordura e caixas de sabão.
Resposta: Vamos retificar este edital, retirando o lote nº 01 para melhor análise técnica, para que
possamos publicar posteriormente.

8)Questionamento: Caminhão pipa com tanque capacidade mínima de 13 m3, Água quem vai
fornecer a saema ou empresa contratada, não pede também a documentação do caminhão pipa.

Resposta: O SAEMA fornecerá a água apenas para os serviços prestados a Autarquia. Sobre o Ll-
questionamento da documentação do caminhão a pergunta não esta clara.

9)Questionamento: NÃO TEM EXIGÊNCIA QUANTO AO ANO/MOD DOS EQUIPAMENTOS?

Resposta: Não há necessidade. Os equipamentos devem obedecer ao Termo de Referencia Anexo I do
edital.

lO)Questionamento :TEM UMA QUANTIDADE MíNIMA DE HORAS MENSAL? ~'
Resposta: Não. Será conforme a necessidade da Autarquia. U
ll)Questionamento: EXISTEVIGILÂNCIA NO LOCAL ONDE OS EQUIPAMENTOS VÃO PERMANECER, NO 'fi-.
PERíODO EM QUE NÃO ESTIVEREM TRABALHO?
Resposta: A responsabilidade dos equipamentos é exclusivamente da Contratada, sendo em execução
do serviço ou não.
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12)Questionamento QUEM REALIZARÁ OS TRANSPORTES?
Resposta: A Empresa. A locação será de total responsabilidade da Contratada, o Saema pagará as
horas executadas,

13)Questionamento LOTE 03 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PROFUNDIDADE MíNIMA DE 6.000
mm É COM BRAÇO ALONGADO?
Resposta: Não. A Maquina deverá atender a profundidade.

14)Questionamento LOTE 04 - RETROESCAVADEIRA COM PROFUNDIDADE MíNIMA DE 3.000 mm-
TEM UMA MARCA OU MODELO ESPECíFICO?
Resposta: Não. A retroescavadeira deverá obedecer as especificações do Termo de Referência.

Araras, 04 de fevereiro de 2020.
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