SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Jundiaí, 19 de Maio de 2017

A
TODAS AS LICITANTES
Ref.: Pregão Presencial nº 016/17 - PROCESSO DAE nº 462/2017

Solicitação de esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubos PEAD ocre corrugado DEN110x6m.
Pergunta 1: Considerando que, no mercado não tem matéria prima para a NBR 15551 e, que essa
norma estará em vigência até 31-05-2017, sendo extinta posteriormente, por favor, informar se
podemos cotar o tubo de acordo com a NBR ISO 21138?
Resposta 1: O material deverá ser cotado conforme a NBR ISSO 21138.
Pergunta 2: Considerando que, no Anexo VII do edital não consta a unidade de medida do objeto
licitatório, entendemos que, a quantidade solicitada corresponde a 1.200 barras de 6 metros cada.
Está correto nosso entendimento?
Resposta 2: Considerar 1200 barras, sendo que cada barra possui o comprimento de 6m.
Pergunta 3: “(...) as tubulações de PVC atendem perfeitamente às exigências da ABNT NBR ISSO
21138 e NBR 7362, objeto do lote 01 do Edital, pois está contemplado na mesma norma do PEAD.
(...) informamos que o PVC já possui Normas Internas nas principais Companhias de Águas do país.
(...) dada às informações, tendo em vista que nosso produto é competitivo, atende a norma ABNT
NBR ISSO 21138 e NBR 7362 solicitada no edital, é de qualidade igual ou superior ao PEAD,
entendemos que nossa participação nesta licitação será benéfica (...) nosso entendimento está
correto? ”
Resposta 3: O tipo de material a ser cotado deverá ser mantido conforme especificação inicial:
PEAD.
Pergunta 4: Solicitamos substituição da norma NBR 15551 pela nova Norma Brasileira ABNT NBR
ISO 21138 no Item 01.
Resposta 4: O material deverá ser cotado conforme NBR ISSO 21138.

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Gustavo Barbosa Rossato
Pregoeiro

Olavo R. de Oliveira
Chefe da seção de controle
e qualidade dos materiais

