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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 03 

 

 

PE 02/2020 (antigo PE 01/2020) – Registro de Preços para pretensa aquisição de TUBOS, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DE DIVERSOS 

DIÂMETROS. 

 

 

Às 12:17 hrs do dia 16 do mês de janeiro de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

licitacao@sanemar-sa.com.br pedido de esclarecimento, conforme descrito a seguir: 

 

 

PERGUNTA 1:   
 

Itens 1 ao 4 da lista de materiais 

 

Conforme usualmente aplicado pelas Cias de Saneamento de todo o país, considera-se 

como comprimento útil padronizado dos tubos ponta bolsa, o comprimento de 6 metros na 

faixa de diâmetro de 80 a 600 mm e de 7 metros na faixa de diâmetro de 700 a 1200 mm. 

Entendemos que comprimentos menores que os citados acima resultam em uma 

diminuição da cadência de assentamento, em função do aumento do número de tubos, o 

que leva a um maior custo de instalação, além dos aspectos relacionados ao transporte e 

manuseio dos materiais. Apenas como exemplo, utilizando o caso de uma extensão de 10 

km de tubos com 6 e 5,5 metros, teríamos: 

10.000÷6,0=1667 

                                               ≠ de 152 tubos. 

10.000÷5,5=1819 

                 

Para os casos de trechos com assentamento aéreo, ainda teríamos o aumento do número de 

pilaretes, visto que tradicionalmente considera-se o emprego de um pilarete de sustentação 

por tubo. Dessa forma, para quaisquer casos de assentamento, ao aplicar tubos com 

comprimentos menores que 6 e 7 metros, teríamos um incremento de custos relacionados 

principalmente a instalação e montagem da adutora. Dessa forma, para que não haja 

aumento dos custos supracitados, entendemos que o comprimento padrão deva ser 6 

metros para os tubos DN 400, 500 e 600mm e de 7 metros para os tubos DN 800mm. Está 

correto o nosso entendimento? 

 

RESPOSTA 1: 

 

Os tubos deverão ser fornecidos com as dimensões em conformidade com as  normas de 

fabricação da ABNT, conforme especificação. Não existe qualquer restrição para 

comprimentos de 6 ou 7 metros. 
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PERGUNTA 2:   
 

Itens 13 ao 15 da lista de materiais 

 

Descrição:  

  

 

Verificamos que nos itens acima, o edital solicita curvas com junta mecânica, que 

lamentavelmente não fabricamos. Com a finalidade de garantir e certificar a qualidade dos 

produtos adquiridos neste pregão e baseando-se nas normas brasileiras da ABNT NBR, 

podemos ofertar em alternativa nossas curvas com Bolsas JE2GS? Seguem especificações 

abaixo: 

 

Curva de 11º15’ com bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil no DN 800, conforme 

norma ABNT NBR 7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 

conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS 

conforme ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme 

norma ABNT NBR 7676:1996. 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e 

processo de fabricação. 

 

Curva de 22º30’ com bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil no DN 800, conforme 

norma ABNT NBR 7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 

conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS 

conforme ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme 

norma ABNT NBR 7676:1996. 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e 

processo de fabricação. 

 

Curva de 45º com bolsas, fabricada em ferro fundido dúctil no DN 800, conforme norma 

ABNT NBR 7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 

conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta elástica modelo JE2GS 

conforme ABNT NBR 13.747:1996, com anel de borracha para junta elástica conforme 

norma ABNT NBR 7676:1996. 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e 

processo de fabricação. 

 

 

RESPOSTA 2: 

 

Indeferido - o fornecimento deverá ser de acordo com as especificações. 

 

PERGUNTA 3:   
    

Itens Exclusivos para ME/EPP 

 

 Verificamos no edital a existência de vários itens de disputa Exclusiva para ME/EPP. No 

entanto, já nos deparamos com alguns casos de pregões onde o lote acaba sendo fracassado 
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em função da ausência de concorrentes com o perfil ME/EPP. 

 Visto que (nome da empresa ocultado) não se enquadra nesse perfil, mas tem interesse 

nos materiais inseridos nesses itens, gostaríamos de verificar a possibilidade de 

participação para o caso onde haja a ausência de disputa entre empresas com o perfil 

ME/EPP. Dessa forma, perguntamos: é possível a nossa participação nesses itens? 

 

RESPOSTA 3: 

 

Não, haja vista os itens serem exclusivos para ME/EPP conforme determina a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

PERGUNTA 4:   
 

Qualificação Técnica 

 

No edital, item 15.5 – Qualificação Técnica está explicitado que os atestados fornecidos 

devem comprovar a aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

 

Considerando a importância do fornecimento, os recursos investidos e com o objetivo de 

garantir o bom desempenho da adutora, entendemos que as proponentes devam apresentar 

atestados com quantidades mínimas equivalentes aos quantitativos de cada ítem de tubos 

do edital. Por exemplo, para o ítem 1 – Tubo K7 DN 800, os proponentes devem apresentar 

atestados com quantidades mínimas de 13.958 mts de tubos por atestado e não uma 

composição de atestados, que somados atinjam essa quantidade. Está correto o nosso 

entendimento? 

   

 

RESPOSTA 4: 

 

Não, conforme artigo 92 “b)” do Regulamento Interno de Licitações e Contratos é 

admitido o somatório de atestados. 

 

“b) nas licitações para fornecimento de bens e prestação de 

serviços (de não engenharia), apresentação de atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

informando que a licitante já executou objeto compatível e 

pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto 

da licitação, podendo ser exigida experiência correspondente a até 

50% (cinquenta por cento) do referido objeto, admitido o 

somatória de atestados, conforme instrumento convocatório;”  

 

Lembrando que o subitem 15.5.1 afirma que os atestados deverão ser compatíveis e não 

necessariamente idênticos em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação. 

 

Cabe ressaltar alguns Acórdãos do TCU que tratam do assunto: 
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Acórdão TCU 7982/2017-Segunda Câmara: 

 

“A vedação, sem justificativa técnica, ao somatório de atestados 

para comprovar os quantitativos mínimos exigidos na qualificação 

técnico-operacional contraria os princípios da motivação e da 

competitividade.” 

 

Acórdão 1983/2014-Plenário: 

 

“Não configura irregularidade a inexistência de regra expressa no 

edital permitindo o somatório de atestados de capacidade técnica. 

O impedimento à utilização de mais de um atestado é que 

demanda, além da demonstração do seu cabimento por parte do 

contratante, estar expressamente previsto no edital.” 

 

Acórdão 2696/2019-Primeira Câmara: 

 

“É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com 

quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e 

serviços que se pretende contratar, exceto se houver justificativa 

técnica plausível.” 

 

Acórdão TCU nº 112/2011 – Plenário 

 

“(...) 4. De fato, a exigência de comprovação de prestação de 

serviços em 

volume igual ou superior ao licitado extrapola os requisitos 

definidos nos 

arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, bem como contraria a 

jurisprudência do 

tribunal acerca do assunto (acórdãos 170/2007, 1.390/2005, 

1.094/2004 e 

1.937/2003 do Plenário e acórdão 2.309/2007 da 2ª Câmara). 

Configura-se, 

assim, restrição à competitividade do certame, com infração ao 

inciso I do art. 

3º do Estatuto das Licitações.(...)” 

 

 

PERGUNTA 5:   
 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC 

 

 Verificamos no preâmbulo do edital, que um dos documentos que rege o pregão em 

referência é o RILC. No entanto, não achamos esse documento no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br e gostaríamos de ter acesso ao mesmo. É possível a 

disponibilização para que tenhamos conhecimento desse regulamento SANEMAR?  
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RESPOSTA 5: 

 

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos encontra-se disponível no site da 

SANEMAR: www.sanemar-sa.com.br. 


