E S C L A R E C I M E N T O Nº 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.741/2015
Pregão Presencial nº 01/2016
OBJETO - Contratação de empresa para locação de caminhões equipados com auto

tanque (pipa) com motoristas e ajudantes, para transporte de água
potável, pelo tipo menor preço global.
Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada
pela empresa Aguajato - Transporte de Agua Potável ao Pregão Presencial, o que
segue:

PERGUNTAS:
1)“Relaciono abaixo algumas duvidas em relação ao Pregão Presencial nº 01/2016 –
Processo nº 6.741/2015”
A Vigilância Sanitária da Cidade de Campinas, determina que se cumpra a Resolução SS –
48, de 31/03/99, onde consta no Artigo 1º - Toda empresa fornecedora, transportadora e/ou
distribuidora de água potável através de caminhão-pipa devem cadastrar-se junto a
autoridade sanitária competente.
Portanto não fornece laudo de manutenção e sim faz-se cumpri o que consta na Resolução
Conjunta 3 de 21/06/2006, onde consta que toda empresa fornecedora de água potável
através de caminhão pipa tem que fornecer semestralmente o Laudo de Desinfecção e
Higienização dos tanques dos caminhões e reservatórios de armazenamento da água conf.
Anexo.
Este equipamento é o bico que acopla na ponta da mangueira?
Caso haja algum empecilho por parte do SAAE, esta horas serão pagas?
Por gentileza esta exigência é pertinente ao SAAE ou esta contemplando em alguma Lei?

2) Sentimos falta da seguinte menção:- Condições Gerais:
- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de Credenciamento constantes
deste Edital e que estejam devidamente cadastrados em qualquer Unidade Cadastradora
do CAUFESP.
Comentários:

Aqui nos depararmos com a que velha e conhecida previsão de que o podem participar
empresas com atividade pertinente ao objeto da contratação, mas não especificam a
atividade que no meu entender. é a única existente :
CNAE 36.00-6-2 – Distribuição de água por caminhões.
Neste caso aceita-se Carta Fiança?
Perguntas:1. Qual é a razão social da atual prestadora de serviço?
2. Qual é o atual valor praticado:- Custo por hora?”

RESPOSTAS
- Seguem respostas aos pedidos de esclarecimento feitos pela empresa AGUAJATO:
- A previsão de utilização dos caminhões é de 300 horas mensais em dias úteis, uma vez
que os caminhões, motoristas e ajudantes deverão estar à disposição do SAAE, de
segunda à sexta, das 7 às 18hs, com intervalo de 1 hora para refeição.
- Ainda que não haja a efetiva utilização total dessas horas, a contratada será remunerada
por deixar à disposição do SAAE o objeto contratado, exceto se a não utilização se der por
culpa da contratada, como no caso das hipóteses do item 5.1.3.
- Nos termos desse item do edital e do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a contratada poderá
optar por uma das modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública, seguro garantia ou fiança bancária.
- A razão social da atual prestadora é: AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV. SERV.
CONST. LTDA
O valor contratado é: R$ 1.620.000,00
A empresa poderá obter mais informações no Pregão Presencial 29/14.
Ciente sobre as considerações tecidas sobre a Vigilância Sanitária de Campinas, bem
como sobre a SS 48 e sobre as condições de participação, todavia, a licitante deve se ater
exclusivamente ao presente edital.
- trata-se de bico que vai acoplado na ponta da mangueira
- é uma exigência da vigilância sanitária municipal, por se tratar de transporte/fornecimento
de água potável.
Ema Rosane Lied Garcia Maia
Pregoeira

