Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
ESCLARECIMENTO
PROCESSO – nº 2.398/2019
PREGÃO ELETRÔNICO – nº 19/2020
OBJETO – Fornecimento de tubos e conexões de PVC.
A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do
presente, em atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais
interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:
Pergunta da empresa: Inova Comercio de Conexões Eireli – EPP.
1 – Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO N°: 19/2020. O questionamento a seguir citado.
Referente ao termo de referência (anexo I)
Lote 03 Ampla Concorrência.
No lote acima referido vimos o mix de conexões Moldadas e um item de
SELIM COMPACTO JE 150X100 MM AUTO-TRAVANTE Sendo essa uma conexão injetada.
Logo pedimos se há a possibilidade de desmembramento desse item. Assim Formando um
novo Lote apenas com conexões Moldadas, visando maior concorrência e disputa de preços
entre os fabricantes, beneficiando assim o Órgão na questão econômica tanto na compra de
conexões moldadas e injetadas. Tendo como alternativa a inclusão do item SELIM
COMPACTO JE 150X100 MM AUTO-TRAVANTE em um lote de Conexões Injetadas como
por exemplo o Lote 4, formado por conexões Injetadas. Melhorando até a negociação com
fabricantes de conexões Injetadas.
Pois tendo em vista que a maior parte de fabricantes de conexões moldadas
não fabricam esse item Injetado. Há diminuição de negociação por se tratar de um item de
Revenda. Assim os fabricantes de ambas as áreas teriam maior poder de disputa e negociação
com seus materiais de fabricação própria.
Então

para

melhor

atender

o

órgão,

vimos

gentilmente

solicitar

Esclarecimento sobre esse Lote. Para que possamos orçar o material que melhor atenda o
Saae.

Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
Resposta: de acordo com o parecer Técnico da Diretoria Operacional de Infraestrutura e
Logística, através do Setor de Materiais e Logística, senhor Donizete Morales.
1 – Os lotes deste pregão foram separados pela similaridade dos materiais, tipo
de aplicação, quantitativos e valor estimado, visando obter o melhor preço considerando a
economia de escala, custos de inspeção e frete.
Apesar da quantidade do item em questão (Selim Compacto), considerando
que se trata de entrega parcelada do material, e, que o mesmo apresenta valor unitário
relativamente baixo, a criação de um lote exclusivo para este item pode não ser
economicamente viável, uma vez que no caso da empresa arrematar apenas este lote, a
mesma pode não se interessar em negociar a proposta, visto os custos envolvidos (frete,
inspeção).
Para o lote 03 do P.E. 19/2020, nota-se que os demais itens (Curvas),
poderão ser fabricados injetados ou moldados, devendo atender os requisitos da norma
constante na especificação.
Desta forma, não há justificativa para a separação solicitada.

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Roseli de Souza Domingues
Pregoeira

