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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da 

C.P.L, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o 

processo licitatório 036/2021, Pregão Presencial 002/2021. Sistema de Registro de 

preços; Objeto: Serviço de desobstrução e limpeza de redes de esgoto solicitado pelo 

Sistema de Esgoto. - Regime menor preço por horas. Abertura será dia 08/03/2021 as 

13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail 

compraselicitacao@saaenep.com.br Nepomuceno 19/02/2021 – Pregoeiro. – Edivaldo 

José Dias.  Registra-se e Publique-se 
 

 

I – OBJETO 

 

1 – OBJETO:  

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de 

empresa especializada na realização de serviços de hidro jateamento e sucção a vácuo, para 

serviços desobstrução e limpeza em redes coletora dos sistemas esgotamento sanitário, 

estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto do município de Nepomuceno-MG. 

O equipamento deve estar acoplado a um caminhão truck incluindo um motorista, um 

operador e um ajudante, assim como o combustível e manutenção do veículo e deve 

apresentar as características técnicas mínimas apresentadas neste termo de referência. 

 

Item Descrição dos Serviços Quant. UNID Valor 

Unit. 

Estimado 

Valor Total 

Estimado 

 

 

 

  01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE CAMINHÃO COM 

EQUIPAMENTO COMBINADO 

(HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO), PARA OS 

SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 

EM REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIO, 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO 

DE NEPOMUCENO - MG. 

 

 

 

  400 

 

 

 

HORAS 

 

 

 

320,00 

 

 

 

128.000,00 

Valor Global da Proposta  

Validade da Proposta  

Condições Pagamento  

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  
2.1 – A rede coletora de esgoto sanitário, estações elevatória e estação de tratamento de esgoto 
demandam manutenções constantes tanto corretiva como preventivamente, devido ao 
lançamento indevido de resíduos sólidos na rede coletora, ocasionando obstruções em redes e nas 
bombas submersas e sobrecargas no processo de tratamento do esgoto, causando assim falhas no 
sistema de esgotamento sanitário e transtornos à população. Devido a estes fatos, se faz 
necessária à contratação de uma empresa especializada em desobstrução e limpeza de redes e 
componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, que disponha de profissionais treinados e 
qualificados em seu quadro, visando à proteção e conservação do patrimônio público através das 
manutenções preventiva e corretiva a serem prestadas pela empresa, a ser contratada. O objetivo 
principal da contratação dos serviços é manter as redes de esgoto, estações elevatórias e estação 
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de tratamento de esgoto de esgoto dentro dos padrões sanitários adequados e em boa 
conservação. 
 
 Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça 

Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e 

compraselicitacao@saaenep.com.br. 

Nepomuceno, 22 de fevereiro de 2021 

 

EDIVALDO JOSÉ DIAS 

PREGOEIRO 

mailto:compraselicitacao@saaenep.com.br

