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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 07 

 

 

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 14:22 hrs do dia 23 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:   
 

O artigo 7º, inciso I, parágrafo 5º, da Lei 8.666/93 estabelece que “é vedada a realização de 

licitação cujo objeto inclua bens e serviços se similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 

quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração 

contratada previsto e discriminado no ato convocatório”. 

 

De acordo com o edital acima citado, o qual, temos interesse em participar, solicitamos a 

gentileza de vossa senhoria que nos seja informado o contato do Setor Requisitante ou nos 

informar a MARCA em que foi baseado à especificação técnica dos itens: 37, 38, 39 40, 

41, 42, 43, 44 – VÁLVULA DE GAVETA COM FANGES COM CUNHA DE 

BORRACHA, DN 150, PN16 – EURO 23 OU SIMILAR. 

 

Importante ressaltar que na descrição dos materiais, uma das exigências é a FIXAÇÃO DA 

TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTOCLAVE, nesse caso somente 

uma única empresa é fabricante do modelo citado EURO-23, que atende a essa fixação da 

tampa tipo autoclave. Vale informar que essa nomenclatura não é uma MARCA, e sim um 

modelo. 

 

Com essa nomenclatura no edital, não se define MARCA, apenas o SIMILAR, de uma 

única empresa fabricante, não há condições da participação de outras empresas. 

 

Não obstante, é possível a área demandante, por ocasião da elaboração do termo de 

referência, utilizar-se de uma marca/modelo como base para a construção das 

especificações que atendam às necessidades da administração, retirando-se as 

características relevantes e desnecessárias de forma que demais marcas e modelos possam 

atender as especificações exigidas, evitando-se, assim, o direcionamento do certame para 

modelo específico e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. 

 

RESPOSTA 1: 

 

Este questionamento já foi respondido anteriormente no Pedido de Esclarecimento 04. 

 

As Válvulas devem ser fornecidas de acordo com as Normas de Fabricação  
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da ABNT, NBR 14968/2003, sem restrição ao tipo de fixação da tampa ao  

corpo da válvula. 


