
CHEFIA DE GABINETE
Processo SAP-PRC-07247/2022
Trata-se de questionamento encaminhado ao e-mail institucional  sap@sap.sp.gov.br,
referente à CONCORRÊNCIA CG N°02/2022, que trata da execução de obras e serviços
de engenharia  para  conclusão da construção do Centro de Detenção Provisória  de
Aguaí, em atendimento ao item 16.1 do Edital.
O interessado fez os seguintes questionamentos:
1.  Em  relação  ao  Sistema  de  Tratamento  de  Água  por  Osmose  Reversa,  se  faz
necessário a Análise Físico Química de Água Bruta.
2. Qual é a qualidade de água desmineralizada desejada?
3. Em relação ao serviço de tratamento de água (ETA),  entendemos que o escopo
prevê  o  fornecimento  de  1  tanque  de  20m³,  pois  o  valor  estimado  (mercado)
possibilita apenas a aquisição de 1 tanque. Entretanto, identificamos que o projeto da
ETA conta com 5 tanques de 20m³.
Em relação ao fornecimento de apenas 1 tanque de 20m³, estamos certos em nosso
entendimento?
Se sim, como será feito o fornecimento dos outros 4 tanques de 20 m³?
Segue esclarecimento:
Quanto ao item 1. A referida análise, já consta do Item 5, 5.1 e Anexo 1 — Análises de
Água do Memorial do Projeto da ETA, constantes no Edital.
Quanto ao item2. “O Sistema de Tratamento de Água por Osmose Reversa” deverá ser
executado de acordo com o Projeto e as determinações do fabricante, bem como as
Normas  e  a  Legislação  vigente,  necessárias  para  a  obtenção  do  Licenciamento
Ambiental e outorgas, devendo a água tratada dispor de qualidade compatível com os
padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de
2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, conforme consta
do Parecer Técnico da CETESB n° 167/21/IPEE.
Quanto ao item 3. O item contempla “CONJUNTO DE TANQUES DE AGUA BRUTA E
TRATADA  (TANQUES  DE  20.000L)  PARA  SISTEMA  DE  TRATAMENTO  POR  OSMOSE
REVERSA-ETA CDP AGUAI”  e portanto  não se  refere  a  1(um) mas  sim a  “todos  os
tanques previstos no projeto” bem como a todas as providências necessárias para a
obtenção do Licenciamento Ambiental.
Comissão Julgadora de Licitação.
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