
Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

E S C L A R E C I M E N T O

PROCESSO - nº 1129/2020
PREGÃO ELETRÔNICO - nº 45/2020
OBJETO - Fornecimento de tampões de ferro fundido.

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através
do  presente,  em atenção  à  consulta  formulada  esclarecer  a  licitante  e  aos
demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Empresa: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

Perguntas da empresa:

Questionamento  referente  ao  edital  Nº.  045  /2020  –  Contratação  de
empresa  para  fornecimento  de  Tampões  de  Ferro  Fundido,  para
atendimento  a  área  Operacional  de  Água  e  de  Esgoto  do  Serviço
Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Sorocaba,  conforme  especificações  ,
quantidades  estimadas  e  exigências  estabelecidas  neste  Termo  de
Referência.

Questionamento 1: No edital   Nº. 45 /2020 Lote 4  – Item 1.  

Especificação:

 
Tendo  em  vista  que  o  modelo  KORUMIN  DN  600  D400  é  amplamente
fornecido, entendemos que podemos ofertar e garantir a aplicação deste com a
base de 755mm em relação ao desenho do Anexo A contido neste edital. Está
correto nosso entendimento?

Questionamento 2: No edital   Nº. 45 /2020 Lote 4  –Item 1.  
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Especificação:

 

Verificamos que o item acima, encontra-se no edital pag. 26 como sendo do
Lote 5, e não do Lote 4,  está correto o nosso entendimento?

Caso não seja do Lote 5 e sim do Lote 4, tendo em vista que o item citado aci-
ma não faz parte de nossa oferta de produtos, e por entendermos que a não
participação da empresa no certame reduz a possibilidade de disputa e conse-
quentemente pode trazer prejuízo financeiro ao licitante, vimos tempestivamen-
te solicitar vossa avaliação sobre o desmembramento deste item n°1 Tampão
Circular De Ferro Fundido Dúctil TODA 900 – Lote 4 .

Perguntas da empresa:   INDÚSTRIAS MONTALBAM  

Questionamento 3:

Com referência ao desenho do Tampão TDA 600, pedimos a possibilidade, de
ser retirado as medidas da tampa "650" e "668", ou abrir uma tolerância de +-
30mm, deixando estas duas medidas à critério de cada fabricante, pois com a
inclusão dos anéis  de  polietileno,  essas medidas extrapolam o dimensional,
deixando apenas a passagem livre de 600mm (conforme norma NBR10160), a
altura de 100mm (conforme norma NBR10160) e a base de 830mm (conforme
entendimento/necessidade do setor de engenharia do SAAE).

Como exemplo, podemos citar que hoje, a maioria dos tampões que possuem
passagem  livre  de  600mm,  possuem  tampas  com  média  de  628mm  de
diâmetro, e não 650mm conforme desenho.

Isso abrirá mais competitividade ao certame, visto que a maioria dos fabricantes
possuem os modelos conforme informado acima.
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Respostas: 

2- Conforme  publicado  no site  https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-
detalhes-licitacao.aop. Trata-se de erro de digitação pois o lote 4 é de Tampões
Circulares de Ferro Fundido Dúctil TDA 600 e o lote 5 é Tampões Circula-
res de Ferro Fundido Ductil TDA 900, conforme imagem abaixo.

1 e 3 - Considerando os dois questionamentos que foram feitos, e a fim de uni-
formizar  os  parâmetros  a  serem considerados  na  variação  de  medidas  dos
tampões, em relação ao desenho original contido no edital, serão admitidas as
seguintes variações de medidas para todos o três tampões:

Medidas da base: variação de 10 % nas medidas;
Medidas do centro do tampão (passagem livre): invariável ( 300 mm / 600 mm /
900 mm);
Medidas da tampa (parte superior): variação de 5% nas medidas.

Sorocaba, 11 de Agosto de 2020.

Raquel de Carvalho Messias
Pregoeira
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