
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000 
99700-010  Erechim – RS

Of. Adm. N.º 003/2022                                                            Erechim, 06 de janeiro de 2022.

À SEMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
A/C: Sr. Sergio Coelho da Silva
Engenheiro Civil – CREA RS 78.092
Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, n.º 169, Sarandi
91130-001, Porto Alegre/RS

Assunto:    Consulta  Pública  Complementar  –  Concessão  dos  Serviços  Públicos  de  
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Erechim

Prezado Senhor:

Ao  cumprimentá-lo,  cordialmente,  vimos  através  do

presente,  agradecer  as  contribuições  enviadas  em  15  de  dezembro  de  2021,  devidamente

divulgadas para conhecimento público no site http://www.saneamentoerechim.rs.gov.br/.

Em relação a solicitação para que após a incorporação final

de  todos  os  ajustes  aos  documentos  disponibilizados  na  consulta  pública,  o  Edital  seja

publicado com prazo de 90(noventa) dias para apresentação das propostas, informamos que a

contribuição está sendo devidamente apreciada e, se entendida pertinente, será considerada na

versão final do Edital de Licitação.

Cabe destacar que, relativamente a pergunta do cronograma,

esclarecemos que a Administração Municipal rege suas ações em obediência ao Art.  21, da Lei

8.666/1993.

No tocante, a complementação as informações técnicas da

licitação referente as plantas relativas a rede de esgotamento pluvial existente, PV e Bocas de

lobo, destacamos que quando do lançamento do efetivo Edital de Licitação será disponibilizado
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o Mapa de Drenagem Pluvial. Ademais, sobre o registro nas plantas dos locais de alagamentos

frequentes,  ocasionados por insuficiência  de dimensionamento  ou danos,  ressaltamos  que a

contribuição está sendo devidamente apreciada e, se entendida pertinente, será considerada na

versão final do Edital de Licitação.

Sendo o que tínhamos para o momento,  subscrevemo-nos

com apreço e consideração.

IMARA PARISE
Coordenadora de Compras e Licitações 


