
                                                                                

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 

AQUISIÇÃO  DE  CONJUNTOS  DE  BOMBA  CENTRÍFUGA  BIPARTIDA  PARA 

REPOTENCIALIZAÇÃO  DO  SISTEMA DE  BOMBEAMENTO  -  ETA CERRADO, 

PELO TIPO MENOR PREÇO.

ABERTURA: Dia 16/05/2013

ENCERRAMENTO: Dia 21/06/2013, às 10:00 horas.

PRAZO PARA ENTREGA: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos.

Declaração de visita obrigatória fornecida pelo SAAE: Para obtenção da declaração 
da visita, a licitante interessada em participar da presente Concorrência deverá visitar o 
local  de  instalação  das  bombas,  a  fim  de  tomar  conhecimento  das  condições  e 
dificuldades que as mesmas apresentam e para a perfeita execução do objeto deste 
edital.  A  licitante  deverá  informar  através  do  fax:  (15)  3224-5820  ou  e-mail 
emalied@saaesorocaba.sp.gov.br a  data  e  o  horário  para  a  realização  da  visita, 
como também os dados da  empresa e  do representante  credenciado , devendo 
comparecer no dia agendado no Setor de Licitação e Contratos do SAAE de Sorocaba,  
à  Avenida  Pereira  da  Silva,  nº  1.285  -  Jardim  Santa  Rosália,  de  onde  será 
acompanhado  por  um  representante  do  SAAE.  Não  serão  aceitas  quaisquer 
argumentações  posteriores,  consequentes  de desconhecimento  dessas condições.  A 
visita técnica deverá ser efetuada por um representante devidamente credenciado pela 
empresa licitante, devendo comprovar esta condição no ato da visita. A visita técnica 
poderá ser efetuada até a data da abertura do certame.

O  edital  completo  e  os  anexos  estão  à  disposição  das  empresas  no  site  
www.saaesorocaba.com.br e no Setor de Licitação e Contratos, à Avenida Pereira da 
Silva,  nº  1.285  -  Jardim  Santa  Rosália,  em  Sorocaba/SP,  onde  poderão  examinar 
gratuitamente o edital e seus anexos, ou adquiri-lo, mediante o pagamento de R$ 5,00 
(cinco reais), nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas ou informações pelos telefones: 
(15) 3224-5810/ 5811/ 5812/ 5813/ 5814/ 5815/ 5816/ 5817/ 5818/ 5819/ 5821/ 5822/  
5823/ 5824/ 5825 e 5826.

Sorocaba, 16 de maio de 2013.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Jovelina Rodrigues Bueno - Presidente
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