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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 

PROCESSO Nº 009/2015 

 

ERRATA 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Estação de Tratamento de 

Esgoto compacta para o distrito de Capivari da Mata – Ituverava-SP, conforme 

especificações no edital. 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, torna público a errata, onde houve um erro nas 

especificações técnicas constantes do anexo I , exigindo-se soprador, cabine 

acústica e bomba dosadora de cloro reserva, o que fora excluído, diante disso 

publica-se a errata: 

 

 

Item 7.5 Onde lê se : O sistema para aplicação do hipoclorito deverá ser 

montado com duas bombas dosadoras (sendo uma reserva). 

 

Ler-se-á:  O sistema para aplicação do hipoclorito deverá ser montado com 

uma bomba dosadora. 

 

 

Item 7.6 Onde lê se: Soprador de ar tipo deslocamento positivo com motor IP 

55 FC B3 T, 220/380/440V, com índice de ruídos de até 80 dB(A), com 

proteção de Cabines Acústicas dos sopradores e com vazão de descarga 

suficiente para oxidação e nitrificação da matéria orgânica resultante do 

sistema. 

 

Deverão ser fornecidos 02 sopradores (um reserva) para ECTE.  

 

O sistema deverá ter capacidade de funcionamento ininterrupto e não requerer 

acompanhamento com relação ao seu funcionamento, demandando apenas 

uma manutenção preventiva (filtros, nível de óleo) para o seu bom 

desempenho e prolongamento de sua vida útil. A comutação entre o soprador 

em operação e um soprador reserva deverá ser automática e prevista em 

todos os painéis de comando. 
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Ler-se-á: Soprador de ar tipo deslocamento positivo com motor IP 55 FC B3 

T, 220/380/440V, com índice de ruídos de até 80 dB(A), com proteção de 

Cabine Acústica do soprador e com vazão de descarga suficiente para 

oxidação e nitrificação da matéria orgânica resultante do sistema. 

 

Deverá ser fornecido 01 soprador para ECTE.  

 

O sistema deverá ter capacidade de funcionamento ininterrupto e não requerer 

acompanhamento com relação ao seu funcionamento, demandando apenas 

uma manutenção preventiva (filtros, nível de óleo) para o seu bom 

desempenho e prolongamento de sua vida útil.  

 

Diante da Errata, contempla o Edital ficando inalterada a data de abertura. Esta 

errata está disposta no site www.saaeituverava.sp.gov.br. 

 

Quaisquer informações poderão obtidas pelo telefone (16) 3830-5500 e pelo e-

mail licitacao@saaeituverava.sp.gov.br. 

 

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e 

distinta consideração. 

 

 

 

   Ituverava, 24 de julho de 2015.  

 

 

 

Ivan Deienno 

Superintendente 
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