
COMUNICADO 

Em resposta  ao principio das publicidade de todos os atos praticados no certame; O SAAE de 

Águas de Lindoia - SP torna público a resposta proferida  pela Divisão de Engenharia desta 

Autarquia, em atendimento ao questionamento promovido pela empresa  Monitora Tecnologia da 

Informação Ltda, Rua  Nestor  de Camargo nº 24 Jardim Barueri - SP, na pessoa de Júlio Endrigo 

de Almeida, o que segue: 

PERGUNTA  QUESTINADA: 
Quanto ao Edital nº001/2020, Processo nº010/2019, cujo objeto é “Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Atualização do Cadastro Técnico e Elaboração de Sistema de Gestão Técnica (SGT), com 
geoprocessamento (SIG) para os Sistemas de Água e Esgoto do Município de Águas de Lindóia”, pedimos 

por gentileza os seguintes esclarecimentos: 

  
1. No Termo de Referência, pg. 28, primeiro parágrafo, informa que o SAAE de Águas de Lindóia já 

realizou o cadastro técnico das redes de água e esgoto, no entanto, segundo nosso entendimento, 
fazia parte do escopo do projeto o cadastro integral em campo das redes de água e Esgoto de Águas 
de Lindóia. 
Pergunta 01: O cadastro de redes em campo deverá de fato ser realizado em toda extensão do 
município, mesmo em regiões já contempladas no cadastro técnico existente, ou deverá se limitar a 
áreas específicas, determinadas pelas fases de levantamento de informações cadastrais, em locais 
com pouca ou nenhuma informação ou em áreas onde o cadastro estiver desatualizado? Em caso de 
cadastro em campo em áreas especificas ou somente atualização, qual porcentagem da área do 
município é estimada para cadastro em campo? 
Pergunta 02: Por se tratar de frentes de trabalho diferentes, é possível informar de forma separada a 
quantidade de redes de água e rede de Esgoto estimadas para cadastro em campo? 

2. O Item 3.2 do Termo de Referência detalha atividades de levantamento topográfico para elaboração 
de uma base cartográfica do município, em áreas atendidas pelo SAAE de Águas de Lindóia. Para 
atendimento a este item, será aceitável a aquisição de uma imagem de satélite, com serviços de 
georreferenciamento por pontos de controle em campo e elaboração de base cartográfica usando 
essa imagem como referência? 

RESPOSTAS: 

1. No Termo de Referência, pg. 28, primeiro parágrafo, informa que o SAAE de Águas de 
Lindóia já realizou o cadastro técnico das redes de água e esgoto, no entanto, segundo 
nosso entendimento, fazia parte do escopo do projeto o cadastro integral em campo das 
redes de água e Esgoto de Águas de Lindóia. 

Pergunta 01: O cadastro de redes em campo deverá de fato ser realizado em toda extensão do 
município, mesmo em regiões já contempladas no cadastro técnico existente, ou deverá se limitar a 
áreas específicas, determinadas pelas fases de levantamento de informações cadastrais, em locais 
com pouca ou nenhuma informação ou em áreas onde o cadastro estiver desatualizado? Em caso 
de cadastro em campo em áreas especificas ou somente atualização, qual porcentagem da área do 
município é estimada para cadastro em campo? 
 
Resposta: O levantamento será em toda a extensão do município. Nas áreas onde não temos 
registros será gerado um novo cadastro e  nas áreas onde temos cadastro, estes serão  
atualizados.  
 
Pergunta 02: Por se tratar de frentes de trabalho diferentes, é possível informar de forma separada 



a quantidade de redes de água e rede de Esgoto estimadas para cadastro em campo? 
 
Resposta: Aproximadamente 120 km de redes de água e 130 Km de redes de esgoto 
  

2. O Item 3.2 do Termo de Referência detalha atividades de levantamento topográfico para 
elaboração de uma base cartográfica do município, em áreas atendidas pelo SAAE de 
Águas de Lindóia. Para atendimento a este item, será aceitável a aquisição de uma imagem 
de satélite, com serviços de georreferenciamento por pontos de controle em campo e 
elaboração de base cartográfica usando essa imagem como referência? 

Resposta: A imagem de satélite pode complementar o levantamento cadastral, porém ela não 
substitui o levantamento em campo. 
 
 
Att, 
 
Regiane  Zucato  
Assessora de Planejamento 

 

 


