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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Seção de Licitações - Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 
 

PROCESSO Nº 27712/2019 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT FOSSA SÉPTICA E KIT JARDIM FILTRANTE PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 12h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pelo EMPRESA 
BETTER AMBIENTAL para o pregão em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTO 

Vimos por meio deste e-mail solicitar que seja esclarecido sobre o objeto deste edital que são as 
Fossas Biodigestoras Modelo Embrapa, além dos equipamentos consta instalação dos mesmos. 
 
1 - Pedimos que confirmem se os objetos dessa licitação, as Fossas e os Jardins Filtrantes m que ser 
instalados ou somente entregue os kits para a instalação por conta do contratante. 
 
2 - O objeto desta licitação (Jardim Filtrante), consta relação de materiais a ser entregues. Esclareço 
que a Better Ambiental é empresa Licenciada pela Embrapa para uso de Marca mista nesse 
equipamento, e que nosso equipamento licenciado difere na questão dos materiais, já que o nosso é 
montado em fibra de vidro, então solicitamos o esclarecimento se podemos participar com o 
equipamento Marca Mista Better/Embrapa. 

 
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 

Em resposta aos questionamentos feitos pelo sr. Alvaro Silva, sócio proprietário da Empresa Better 
Ambiental, vimos esclarecer que: 
1 - Os objetos (Kit Fossa Séptica e Jardim Filtrante) da licitação serão apenas entregues, e a instalação 
será feita pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que inclusive já 
passaram por treinamento junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA 
Instrumentação). 
 
2 - Vimos informar especificamente referente ao Kit Jardim Filtrante, que será aceito em fibra de vidro, 
desde que licenciado pela EMBRAPA, como também, não altere a eficiência do sistema. 

 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
 
 
 

Roberto C. Rossato 
Pregoeiro 

 
                  Hicaro Alonso                                                                                                                Fernando Campos 
                      Membro                                                                                                                              Membro 


