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Número do processo Objeto

29386/2019
 

Contratação de empresa para a emissão e administração dos cartões vale refeição dos funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CODEMAR; Cartão Refeição a ser 
disponibilizado para os funcionários para uso em restaurantes, bares e afins, estimada a quantidade de 200 cartões que serão solicitados conforme demanda; A quantidade estimada não 
contempla a segunda via dos cartões ora solicitados; A CODEMAR poderá solicitar cartões além da quantidade estimada, desde que não haja alteração dos valores contratados, estando 
vedada a solicitação acima de 50% do já estimado

Maricá, 20 de janeiro de 2020
Itamar Barbosa – Mat. 239
Agente Administrativo

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico – PE 002/2020.
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DE DIVERSOS DIÂMETROS.
Data da Etapa de Lances: 05/02/2020 - Horário: 10:30 hrs
Endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Tipo: Menor Preço por Item.
Processo: 24259/2019
UASG: 927591
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de Compras Governamentais, no endereço eletrônico acima citado ou no site https://sanemar-sa.com.br/, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de uma resma de papel tamanho A4 – 75g/m², na Rua Alvares de Castro – Nº 607 – 3º Andar – Araçatiba – Maricá-RJ – CEP.: 24.901-355, no horário de 09h às 16h.

ERRATA 01
A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO torna público aos interessados que foram efetuadas alterações no Edital do PE N° 01/2020, cujo objeto é o Registro de preços para a pretensa aquisição de Tubos, Conexões 
e Acessórios de Ferro Fundido de Diversos Diâmetros, conforme abaixo:
A capa do Edital, os subitens 1.7, 4.1, 14.2, os Anexos IV, V, VI, VII, VIII, X e XI, foram alterados da seguinte forma: 
Onde se lê: “PE 01/2020”
Leia-se: “PE 02/2020”
O subitem 2.3 “a)” do Edital e a Cláusula Quarta “a)” da Minuta de Ata de Registro de Preços, foram alterado conforme segue:
Onde se lê: “53 (cinquenta e três) itens”
Leia-se: “86 (oitenta e seis) itens”
Excluiu-se o texto “também o Regulamento de Licitações e Contratos da SANEMAR.” do subitem 1.4.2.
O quadro do subitem 4.1 passa a ser da seguinte forma:

EVENTOS DIA MÊS ANO HORÁRIO
Início acolhimento das propostas 22 01 2020 10:00
Limite acolhimento das propostas 05 02 2020 10:00
Data de abertura das propostas 05 02 2020 10:02
Data da realização do Pregão 05 02 2020 10:30
Processo nº 24259/2019
Tipo Menor Preço por Item
Prazo para impugnação até 5 (cinco) dias úteis antes da abertura das propostas
Data da publicação 22/01/2020
Local / Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br
Número da licitação no portal UASG 927591 - PE 02/2020

Os quantitativos dos itens 1 e 13 foram alterados, bem como, foram incluídos mais 33 itens sendo destes 31 itens da cota reservada do item 1 e 1 item da cota reservada do item 13 , restando na alteração das tabelas 
constantes no subitem 2.3 “a)” do Edital, no item 4 do Termo de Referência, na Clausula Quarta “a)” da Minuta de Ata de RP, assim como se segue:

ITEM ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO CATMAT: UNIDADE Q U A N T I D A D E 
SANEMAR

QUANTIDADE ÓR-
GÃO PARTICIPAN-
TE

1 TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para 
adução de água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 
ou ISO 2531 . Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e 
pintura betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de borracha; Comprimento em conformidade com as normas de 
fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição “SANEMAR”. Poderá ser exigido teste metalográfico do material. todas as despesas decorrentes dos  
ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. cota principal de 90,1%

38580 M 12614 0

2 TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA K-7 DN 600 - Com bolsa para junta elástica, para 
adução de água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 
ou ISO 2531 . Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e 
pintura betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de borracha; Comprimento em conformidade com as normas de 
fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição “SANEMAR”. Poderá ser exigido teste metalográfico do material. todas as despesas decorrentes dos  
ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item de ampla disputa.

38580 M 11000 0

3 TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA K-7 DN 500- Com bolsa para junta elástica, para 
adução de água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 
ou ISO 2531. Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e 
pintura betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de borracha; Comprimento em conformidade com as normas de 
fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição “SANEMAR”. Poderá ser exigido teste metalográfico do material. todas as despesas decorrentes dos  
ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item de ampla disputa.

38580 M 500 0
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