E S C L A R E C I M E N T O Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 6.232/2016
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2016
OBJETO – FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 20, 25 E 30 MPA.

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do
presente, em atenção à consulta formulada pela empresa M P DISTRIBUIDORA,
esclarecer a licitante interessada no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:
Perguntas da empresa:
1) Serão solicitados volumes menores que 5 metros cúbicos ( informação para os 3
lotes, mas principalmente nos lotes 2 e 3)?
2) O concreto a ser ofertado será com traço convencional, ou seja, transportado e
descarregado apenas por betoneiras sem uso de bombeamento?
3) Se realmente para lotes 2 e 3 o consumo eventual será realmente em 12 meses?
Resposta:
1) No termo de referência foi prevista remessa mínima de 3 m³, com base na NBR 7212/12
que diz que o volume mínimo de entrega não pode ser inferior a 1 m³. Por se tratar de remessa mínima, significa dizer que será acima de 3 m³, ou seja, respeitado o volume mínimo do veículo do fornecedor, seja 3 ou 5 m³ para todos os itens.
2) Correto! De acordo com o nosso TR, não será exigido bombeamento, visto tratar-se de
concreto convencional a ser descarregado por caminhão-betoneira.
3) Como não existe previsão e cronograma de entrega, as parcelas poderão ser solicitadas
a qualquer tempo e durante a vigência do termo de compromisso (12 meses).

COMPLEMENTO DO ESCLARECIMENTO Nº 1
O edital informa que solicitações mínimas serão de 3 mt3, porém caso não se tenha uma
ideia se tais solicitações serão rotineiras ou eventuais, o custo para o chamado metro faltante, gira em torno de 30% do valor do concreto, fazendo com que ou se inviabilize a aquisição devido ao estimado ou se onere ou produto sem a real necessidade.

Em relação ao questionamento BOMBA, o Slump informado de 8+/-2 e 10+/-2 constante no
edital, nos leva a entender que será usado traço bombeável (10+/-2), pois caso contrário,
tal Slump não teria sido descrito, salientando ainda que o Slump 10+/-2 (bombeável) tem
CUSTO superior ao traço CONVENCIONAL (8+/-2).
Informações complementares:
Esclarecemos que os 3 tipos de concreto solicitados pela autarquia são do tipo
convencional para aplicação na construção, manutenção ou reparos de peças estruturais

como: Sarjetas, Sarjetões, Poços de Visita, Bocas de Lobo, Pavimentação, etc.; ou usos
ocasionais, como: Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de Fundações, Estacas, Sapatas, Vigas Parede,
Muros de Arrimo, Ancoragens, Pisos, Guias, etc.

Sorocaba, 20 de setembro de 2016.

CÁTIA REGINA PEREIRA TARDELLI
Pregoeira

KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ
Apoio

