E S C L A R E C I M E N T O Nº 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 5.936/2016
TOMADA DE PREÇOS - 09/2016
OBJETO - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
desmonte de rocha por detonação com explosivos, para rebaixamento de córrego,
com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra.

A Comissão Especial Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela
empresa MEIO AMBIENTE EDIFICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., esclarecer
as licitantes interessadas na Tomada de Preços em epígrafe o que segue:
Pergunta 1: A empresa Contratada poderá reduzir o prazo de execução dos serviços, estabelecidos
em 180 dias?
Pergunta 2: Caso a Contratada execute os serviços de desmonte de rocha em 45 dias, o pagamento
total dos serviços executados será liberado?
Pergunta 3: Qual a profundidade do desmonte de rocha? Ou seja, em quantos metros o córrego será
rebaixado?
Pergunta 4: Qual o modelo da Escavadeira Hidráulica que será fornecida pela SAAE? Será
fornecido pelo SAAE, combustível e operador para a escavadeira?
Pergunta 5: Haverá monitoramento sismográfico com a utilização de sismógrafo por parte do
SAAE?
Pergunta 6: Durante a detonação, haverá necessidade de fechamento das vias publicas. O SAAE
providenciará a interface para tal fechamento provisório?
Pergunta 7: A destinação final da rocha não esta incluso no escopo contratado, correto?
Pergunta 8: O SAAE fará algum tipo de barragem para retirada e bombeamento da agua do
córrego?
Pergunta 9: Foi realizado algum levantamento topográfico planialtimetrico para encontrar o volume
de 850 m³ de desmonte de rocha?
Pergunta 10: Qual será o critério para medição e pagamento do desmonte de rocha? Levantamento
planialtimetrico pós detonação?
Pergunta 11: Existe algum ensaio para caracterização do tipo de rocha informado no Edital?

Respostas
Resposta 1: sim
Resposta 2: sim
Resposta 3: aproximadamente 1,50 m
Resposta 4: escavadeira 22 ton.
Resposta 5: não
Resposta 6: sim, o SAAE será responsável pela interdição.
Resposta 7: correto
Resposta 8: sim
Resposta 9: sim
Resposta 10: po m3 desmontado
Resposta 11: não

Sorocaba, 23 de Agosto de 2016.
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