
 

 

 

 
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843 – 10° andar – Centro – Juiz de Fora / MG - Cep 36013-020. 

Telefone: (32) 3692- 9200 / (32) 3692-9201 – licita@cesama.com.br 

 

Juiz de Fora, 02 de abril de 2018. 

Pregão Eletrônico SRP nº 033/18 

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 

meses, para eventual aquisição de Itens de PVC para uso da CESAMA. 

Apresentamos questionamentos de empresa interessada em participar do 
Pregão Eletrônico SRP nº 033/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA, os 
quais são transcritos abaixo: 

 
 

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R) 

Q1: No tocante ao item 037, poderia ser ofertado o material ‘’PVC-O PN 12,5’’ em 
substituição ao ‘’tubo de pvc, defofo, com ponta e bolsa de junta elastica integrada, 
fabricado de acordo com abnt nbr 7665, barras de 6 metros, na cor 
azul,dimensionados para exercer pressão máxima de 1,0 mpa’’? 

R¹: A especificação apresentada para o item em edital, é a mínima para que o 
licitante possa apresentar sua proposta. Nesta, será analisada se o material 
atende ao que foi solicitado e se o preço está dentro do que foi estimado para 
a abertura do certame. 
    Não cabe neste momento substituir o item pois nosso estoque é de tubos 
Defofo, sendo que estes atendem nossa demanda de manutenções e/ou 
extensões em pressão, resistência e durabilidade. 
    A inclusão de um novo item, mesmo que para o mesmo uso - intercambiável 
com redes em ferro fundido, mas de especificação diferentes - defofo (pvc-u) x 
biax (pvc-o), somente a partir de demanda da área operacional, que em 
determinado uso, julgando necessário a compra de item de tal especificação 
(PVC-O), de maior resistência e pressão - solicitaria o mesmo e a licitação 
seria realizada com a especificação correspondente ( exemplo dessa situação 
é o PE 12/18 a realizar-se no dia 04/04/18). 
Em síntese: A especificação do PE SRP 033/18 será mantida, pois o material 
em defofo (pvc-u) fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7665 é o que 
atende quanto a necessidade de reposição do estoque e manutenções da 
CESAMA no momento. 

 A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas do dia 03/04/2018. 

Atenciosamente,       
Alexandre Tedesco Nogueira 
Pregoeiro – CESAMA 
(32) 3692-9198 / 9201 
anogueira@cesama.com.br 


