
SAAE HOMOLOGA LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO VALE DA SANTA FELICIDADE E TIBAIA I E II

  

  Autarquia vai construir rede coletoras de esgoto na região do Varjão

   

  O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) homologou a licitação, Tomada de Preços nº
2.01.2018, Processo nº 4746/2017, cujo objeto foi para a contratação de empresa
especializada para execução das obras das redes coletoras de esgoto dos bairros Vale da
Santa Felicidade e Tibaia I e II, na região do Varjão. O investimento inicial será de R$ 780 mil.

   

  Com a realização das obras o SAAE inicia o cumprimento de uma ação civil pública movida
pelo Ministério Público que determina a execução de obras de saneamento na região do
Varjão. “No início do ano passado repactuamos com o MP para que o prazo para execução de
todas as obras se estendesse até 2022, já que o prazo venceria em 2019, o que seria
impossível cumprir”, conta o diretor presidente do SAAE, Benedito Marchezin.

   

  A dilação de prazo foi solicitada já que o Ministério estava considerando somente a
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construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto no local, a ETE Mogi. “Explicamos que
para construir a estação antes é necessário fazer as redes coletoras e o emissário, pois
somente dessa forma podemos levar o esgoto até a futura ETE Mogi”, explica Marchezin.

   

  A homologação é referente a primeira etapa das obras, que no total, incluindo a construção da
ETE Mogi, deve ultrapassar R$ 20 milhões. “Temos um cronograma físico e financeiro para
cumprir, portanto vamos fazer essa primeira etapa com recursos próprios e tentar um
financiamento junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 20 milhões. Desse
financiamento pretendemos destinar R$ 15 milhões para as demais etapas de saneamento do
Varjão, com mais recursos próprios. Cinco milhões pretendemos usar para na melhoria da rede
de água e também na troca de coletores de esgoto que margeiam os córregos aqui da cidade”,
finaliza Benedito Marchezin.
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