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ESCLARECIMENTO-3 
 

PROCESSO Nº 92/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 
 

OBJETO: Contratação de Serviços – Fornecimento de Equipamentos e Mão de Obra para 
execução de serviços de Limpeza e Desobstrução das Redes de águas pluviais e de esgotos, 
Bocas de Lobo e de Leão, caixas de inspeção e de gordura, poços de visita, nas dependências da 
CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais  de São Paulo através do Sistema 
de Registro de Preços, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

 
Segue o pedido de esclarecimento, encaminhado via e-mail por licitantes, e a respectiva resposta 
da área demandante: 
 

Pergunta 01 – O serviço a ser contratado também deverá ser feito dentro dos prédios ou somente 
nas galerias de águas pluviais? 

R.: Os serviços se referem aos ramais externos e redes fora dos prédios.  

Pergunta 02  – Sobre o item 16.1.2 – dessas 32 viagens – quantas viagens serão de caixa de 
gordura? Qual volume de gordura está previsto para sair nessas 32 viagens?  

R.: Não há um número específico sobre as quantidades de material proveniente de caixas de 
gordura. No entanto, temos quatro locais com maior demanda de consumo de alimentos, que 
podem, eventualmente, necessitar dos serviços a serem contratados. 

Pergunta 03 – Está prevista a destinação do resíduo esgoto nessas 32 viagens?  

R.: A licitação tem no escopo a rede de esgoto, portanto espera-se a ocorrência de retirada de 
resíduo proveniente desta rede.  

Pergunta 04  – Será necessária a mangueira de sucção ter 8 polegadas de diâmetro ou poderá 
ser menor?  

R.: O termo de referência indica a utilização deste equipamento. Eventualmente pode ser 
possível a utilização de mangueira com diâmetro inferior.  

Pergunta 05  – Quantos chamadas para coleta e/ou desobstrução estão previstos no mês?  

R.: Os chamados obedecerão as demandas que ocorrerão, e haverá uma programação de 
serviços preventiva. 

Pergunta 06  – Qual a metragem mínima a ser cobrada em um chamado para desobstrução?  

R.: Não está indicada uma quantidade mínima de trechos a serem desobstruídos. 
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Pergunta 07  – Qual o maior diâmetro da rede de esgoto/águas pluviais para dimensionarmos 
nosso equipamento?”. 

R.: O maior diâmetro das redes de águas pluviais e esgoto é de 600 mm. A especificação do 
equipamento é aquela indicada no termo de referência”. 
 
 
 
 
São Paulo, 28 de abril de 2021. 

 
Maria Valdirene R. da Silva Carlos 
Pregoeira 


