FUNDAÇÃO BUTANTAN
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICADO
Respostas ao pedido de esclarecimento
EDITAL N.º 025/2019
O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de
esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos pelos colaboradores da área técnica, conforme
segue:

Qual a vazão ou quais as vazões?
Disponibilizar, se possível, a população permanente e temporária e os valores estimados de
consumo. Consumo de água no processo e o valor do “k” de retorno como efluente e demais
unidade de consumo de água e produção de efluentes para tratamento.
· É necessário, também, a qualificação destes volumes, pois, o tipo de dejeto pode implicar em
alterações na concepção do sistema de tratamento, implicando, por exemplo, em estruturas
complementares para tratamento prévio.
RESPOSTA. Deverá ser estudado durante o desenvolvimento do projeto é apresentado um
estudo segundo as características da instituição.

Qual a tipo de efluente produzido?
· Outro ponto importante é relativo ao sistema a ser adotado, pois, a existência de sistema público
e a caracterização do esgotos produzidos podem implicar em previsão de elevatória, com ou sem
tratamento, dependendo das condições locais.
RESPOSTA. Tem efluentes industriais e sanitários. Deverá ser estudado durante o
desenvolvimento do projeto.

Existe sistema público próximo? Qual a distância? É possível lançar os efluentes neste sistema?
A presença de córrego próximo ou a opção por reaproveitamento também influenciam na tipologia
do tratamento.

RESPOSTA. O sistema público é muito distante, não usual, nosso sistema deverá ser
completamente independente.

Página 1 de 2

FUNDAÇÃO BUTANTAN
CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICADO
Respostas ao pedido de esclarecimento

Existe a intenção de reaproveitar ou de área pera fazer infiltração?
- Por fim a área de coleta, a topografia e os arruamentos são fundamentais para a definição das
tubulações, poço de visita e eventuais elevatórias, caso seja necessário “superar” desníveis no
caminhamento do fluido.
RESPOSTA. Tudo dependerá do estudo a ser realizado no desenvolvimento do projeto.

Existe desenho da área com os arruamentos e cadastramento das unidades a serem atendidas?
RESPOSTA. Sim existe e será disponibilizado no processo.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.
Comissão de Julgamento
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