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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 10 

 

 

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 15:49 hrs do dia 27 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:   
 

Item 1 e Itens 47 ao 79 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos a supressão da qtde de 1.344 mts do ítem 1 – Tubo K7 DN 800, em função da 

inserção de 32 itens de cota reservada do mesmo material, sendo que cada ítem de cota 

reservada passa a ter a qtde de 42 mts para a disputa entre ME/EPP. Entendemos que os 

pregões devem ter uma parcela reservada para ME/EPP, mas gostaríamos de entender a 

base legal para a criação de 32 itens extras de disputa com a quantidade de 42 mts para 

cada ítem. Porque a qtde de tubos precisou ser aumentada para cota reservada e porque em 

32 diferentes itens? 

 

 

RESPOSTA 1: 

 

Já foi explicado no Aviso 01 e no Esclarecimento 09, ambos divulgados no 

COMPRASNET e no site da SANEMAR. 

 

PERGUNTA 2:   
 

Item 7 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

7 - Curva de 22°30´ DN 400 com bolsas, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 7 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 
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PERGUNTA 3: 

 
Item 16 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

16 - Curva de 45° DN 200 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 16 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

PERGUNTA 4: 
 

 Item 18 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

18 - Curva de 90° DN 200 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 18 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

PERGUNTA 5: 
 

Item 19 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

19 - Curva de 90° DN 300 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 19 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 
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PERGUNTA 6: 

 

Item 20 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

20 - Curva de 45° DN 200 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 20 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

PERGUNTA 7: 
 

Item 22 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

22 - Curva de 90° DN 200 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 22 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

PERGUNTA 8: 
 

Item 23 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

23 - Curva de 90° DN 300 com flanges, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 23 

especifica Curva 90°, bitola 150 mm, com participação exclusiva de 

ME/EPP/Cooperativas. Dessa forma, há divergência entre as listas, mas entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 
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RESPOSTA ÀS PERGUNTAS 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: 

 

Está correto! Já efetuamos as mudanças no sistema, pois houve erro material no 

COMPRASNET, também foi dada a devida publicidade com nova data da sessão publica, 

visto que a alteração sistêmica afeta a formulação da proposta das empresas.   

 

PERGUNTA 9: 
 

Item 24 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o item 

24 – Tê DN 800 mm x DN 200 mm com bolsas e flange, como item de ampla disputa, 

porém no anexo intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, 

o ítem 24 especifica Tê, bitola 100 x 50 mm. Dessa forma, há divergência entre as listas, 

mas entendemos que a especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está 

correto o nosso entendimento? 

 

 

PERGUNTA 10: 
 

Item 32 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

32 – Tê DN 800 mm x DN 400 mm com bolsas e flange, como ítem de ampla disputa, 

porém no anexo intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, 

o ítem 32 especifica Tê, bitola 100 x 50 mm. Dessa forma, há divergência entre as listas, 

mas entendemos que a especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está 

correto o nosso entendimento? 

 

PERGUNTA 11: 
 

Item 46 da lista de materiais publicado na Errata 01 

 

Observamos que na lista de materiais publicada na Errata 01, está especificado para o ítem 

46 – Tampão DN 800 e classe D400, como ítem de ampla disputa, porém no anexo 

intitulado Relação de Itens – Pregão Eletrônico N° 00002/2020-000 SRP, o ítem 46 

especifica Tampão classe D400, sem citar o DN do tampão. Entendemos que a 

especificação correta do ítem é aquela descrita na Errata 01. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA ÀS PERGUNTAS 9, 10 e 11: 

 

A especificação correta é a do Instrumento Convocatório, bem como, Termo de Referência 

e Errata 01. 

 

Estamos averiguando com o Suporte do COMPRASNET o motivo da descrição inserta no 

sistema não estar aparecendo. 


