
 
 

Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 

 
 

 

E S C L A R E C I M E N T O   Nº 02 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 6.687/2018 

Tomada de Preços nº 08/2018 

OBJETO - Contratação de empresa especializada em engenharia, para 

execução dos serviços e obras gerais de construção civil e 

montagem hidromecânica do booster de adução Novo Éden, 

com fornecimento total de material e mão de obra, pelo tipo 

menor preço.  

 
Em resposta á solicitação de esclarecimento formulada pela empresa JAMILLE 

CARIBÉ GONÇALVES SILVA - EPP a Tomada de Preços nº 08/2018.  

PERGUNTA 01: Em análise ao edital e esclarecimento disponibilizados no site, 
verificamos que o SAAE afirmou em sua resposta não serem aceitos somatórios de 
atestados para perfazerem a potência de 175CV, exemplificando que vários atestados 
de elevatórias de água de 10CV não qualificariam a licitante para uma obra deste porte. 
Porém na TP 05/2018, cujo objeto é “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO 
COM MODELAGEM HIDRÁULICA EM ZONAS DE PRESSÃO”, foi permitida a 
somatória de atestados para comprovar as 110.000 ligações no sistema de distribuição. 
O item 12.1.3 subitem b1.2) da TP 05/18 pedia comprovação de: “Elaboração de 
modelagem hidráulica matemática em sistema de distribuição de água com no mínimo 
110.000 ligações”. No mesmo raciocínio, sabese que 10 modelos de sistemas com 
11.000 ligações não representam a mesma complexidade de um modelo de 110.000 
ligações, porém o SAAE permitiu a soma de vários atestados menores. Desta forma 
gostaríamos de entender a diferença de tratamento dado em cada uma das licitações 
citadas e por coerência solicitar que sejam aceitas soma de potências na licitação em 
questão.  

Portanto, diante dos argumentos apresentados, reiteramos o questionamento: será 
aceita a soma de potências? 

RESPOSTA: Em resposta ao questionamento da empresa Jamille Caribé Gonçalves 
Silva – EPP, informamos não concordarmos com a analogia do raciocínio por ela 
apresentado, pois podemos sim considerar que, como no exemplo dado, em um 
modelo com 11.000 ligações haja que em ambos, guardando as devidas proporções 
poderemos ter os mesmos problemas cadastrais e interferências no campo. 

Além disso, uma Empresa que tenha executado 10 projetos de modelagem terá 
encontrado níveis de dificuldades diferentes em cada uma delas, que se fosse 
possível somar tais níveis, seriam, com certeza, muito maior do que o encontrado 
em apenas um modelo com 110.000 ligações, qualificando-a para a 
modelagem/setorização a ser contratada. 

Porém o mesmo raciocínio não se aplica quando falamos na soma de varias 
instalações de 10CV, cuja dificuldade e complexidade é exatemente a mesma em 
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todas elas e muito inferiores a instalação de 175 CV, não qualificando- a para uma 
instalação de 350 CV, objeto deste certame. 

Por essa razão não aceitaremos a soma de potências.  

Sorocaba, 30 de outubro de 2018. 
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Comissão Especial Permanente de Licitações 

 


