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Amparo, 16 de Abril de 2020. 
 

ESCLARECIMENTOS 
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 10/2020 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS GROSSEIROS E AREIA REMOVIDOS DAS UNIDADES 
DE GRADEAMENTO E DE DESARENAÇÃO PROVENIENTES DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS “PIERO FIORAVANTE”, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 
(DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS 

 
Srs. Licitantes: 

 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 07 e 14 de Abril de 2020 
respectivamente às 15:27h, 17:20 e 09:06h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos 
prestar as seguintes informações: 

 
 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS 
 
 

1 - “...Considerando o advento do Decreto Municipal nº 6.046 de 20 de Março de 2020 na qual 
"Decreta Estado de Emergência no Município de Amparo e dispõe sobre novas medidas de 
prevenção e enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19 e dá outras providências" Considerando 
que a REALIZAÇÃO DA SESSÃO na Sala de Reuniões, Rua José Bonifácio nº 300, Centro, 
Amparo/SP enquadra-se no inciso I, do art 4º do referido Decreto define que "...todos os eventos 
públicos e privados de qualquer natureza..." Solicitamos que, visando atender a Autarquia, e 
consequente não prejuízo à prestação dos serviços, alterar a modalidade da licitação para 
Pregão Eletrônico...” 
 

Resposta: Informamos que, no tocante ao pregão eletrônico, este órgão possui solicitação junto à 
empresa detentora dos sistemas informatizados para a sua respectiva adaptação e 
operacionalização, a qual encontra-se em desenvolvimento. Posto isso, destacamos que, em 
especial ao pregão em epigrafe, o mesmo será realizado através da modalidade presencial. 
 
 
2 - “...Tenho uma dúvida sobre o pregão acima, referente a coleta, transporte e destinação final 
de resíduos grosseiros e areia removidos das unidades de gradeamento e de desarenação 
provenientes da estação de tratamento de esgotos Pierro Fioravante. Os custos com o destino 
final serão pagos pela contrata ou pela contratante? Pelo que vi no CADRI de vocês, os 
resíduos são destinados ao Estre, em Paulínia. 
 

Resposta: Todos os custos serão de responsabilidade da contratada, o SAAE-Amparo irá 
realizar o pagamento pela tonelada de resíduo retirado da Estação. 
 
 
 
 
 
 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


 
 
 
 
 
3 - “...Gostaríamos de saber se o referido Pregão, ocorrerá normalmente, nas datas previstas? A 
referida data de abertura (23/04/2020) é um dia após o novo prazo de quarentena imposta para o 
combate da pandemia (Covi-19 – 22/04/2020)...” 

 
 

Resposta:   
Considerando que: 

 

a) O referido serviço é de natureza essencial e imprescindível, não tão somente para o 
atendimento burocrático legal (legislação especifica pertinente), mas também e 
prioritariamente ao interesse publico, por meio da manutenção das perfeitas condições 
ambientais, uma vez que os resíduos necessitam serem periodicamente e 
tempestivamente retirados, e que, em caso negativo, podem causar sérios danos, sendo 
muitos deles irreversíveis ao meio ambiente. 

 

 
 

 
Esclarecemos  que,  com  base  no  exposto  acima  e  por  decisão  administrativa  deste  ente 
autárquico, a data para realização da presente licitação permanece inalterada, ou seja, 
23/04/2020. Finalmente, é notório fazer constar que o SAAE AMPARO está tomando todas as 
providencias cabíveis e necessárias frente à pandemia do novo Coronavirus, o qual aplicar-se-á 
inclusive às sessões públicas de licitações. 

 

 
 
 

Nada mais, 
 

 
 

 
 

           (assinado no original) 
 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Divisão de Suprimentos 


