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Amparo, 18 de Julho de 2018. 
ESCLARECIMENTOS III 

 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 12/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE 
DIVERSOS MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO 
HUMANO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL 
E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 16 de Julho de 2018, 

respectivamente às 14:48h e 19:43h,  17 de Julho respectivamente às 11:06h, e 18 de 

Julho às 08:41h e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes 

informações: 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS 
 

1) - “Tenho uma dúvida acerca do PR 12/2018 cujo objeto é o "registro de preços para eventual 

aquisição futura de diversos materiais para tratamento de agua para o consumo humano". pois 
bem, o item  6.1.4 – qualificação técnica alínea "b" traz as seguintes disposições: "b) para todos 
os produtos químicos, as empresas devem garantir o atendimento a ABNT NBR 15.784 (onde 
se aplica o disposto na portaria de potabilidade MS 2914 de 12/12/2011 e modificações 
posteriores), no que se refere à regulamentação sobre o uso de produtos químicos 
para tratamento de água, em uma perspectiva de prevenção de riscos à saúde humana, 
onde deverá apresentar: LARS (laudo de atendimento aos requisitos de saúde), 
CBRS (comprovação de baixo risco à saúde pelo uso do produto químico em tratamento de 
água para consumo humano) e; DECLAS (documento de encaminhamento do CBRS e LARS à 
autoridade de saúde pública)". nesse sentido, gostaríamos de saber qual a fundamentação para 
a solicitação do documento "DECLAS" e a quem ele seria destinado (qual a autoridade de 
saúde pública que está referindo, uma vez que participamos regularmente em licitações para 
aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de água para consumo humano e 
nunca vimos tal solicitação...”  
 

Resposta: DECLAS é de responsabilidade do SAAE, portanto houve um equivoco no 
momento do pedido da documentação. A empresa vencedora do registro de preço deve 
fornecer o LARS e o CBRS. Com esses dados o SAAE irá preencher o DECLAS e 
enviar as autoridades competentes. 
 
2) – Existe um pedido de Esclarecimento referente ao Item 1 – Barrilha Leve, sobre a 
embalagem e a resposta foi que seria em saco de 20 kg, porém, a embalagem usual 
que chega dos fabricantes são em sacos de 30 kg. Pergunto: Podemos considerar a 
embalagem usual de 30 kg? 
 
Resposta: Sim, o produto pode ser fornecido em embalagem de 30 Kg. A quantidade 
de massa em cada recipiente não influencia em nada, desde que a quantidade total da 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404                           
CNPJ: 43.467.992/0001-74     I.E. 168.131.370.116 
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br  

 

 

 

 

solicitação seja atendida e cada unidade não ultrapasse 40 kg (acima disso apresenta 
dificuldade no transporte interno) e não inferior a 10 kg. 
 
3) - Em relação ao item 3 – Ortopolifosfato de Sódio, também em Esclarecimento foi 
respondido que seria em Bombona de 20 kg, quando o usual dos fabricantes são em 
Bombonas de 20 Litros, ou 30 kg. Pergunto: a) Podemos considerar a embalagem em 
Bombona de 20 Litros ou 30 kg? b) Qual o atual fornecedor e que preço está 
fornecendo? 
 
Resposta: Sim, pode ser considerada embalagem de 20 litros. A quantidade de matéria 
em cada recipiente não influencia no processo, desde que não seja inferior a 10 kg ou 
superior a 40 kg. Outrora, o ultimo pedido (gerado em 30/01/2018), ora fornecido no 
escopo de Aquisição Direta, deu-se por meio da empresa MASCIA, onde o valor 
praticado foi de R$ 8,80/KG. 
 
4) - Ainda sobre o item 3 – Ortopolifosfato de Sódio, não consta no Edital a solicitação 
dos Laudos referente a NBR 15007-1-2-3. Portanto, sugiro que os Laudos da NBR 
15.784 para todos os itens e a 15.007-1-2-3 para o Ortopolifosfato de Sódio devem ser 
destacado no Edital e com entrega cabendo somente ao vencedor, conforme 
entendimento do TCESP em sua Sumula 14 que transcrevemos; “ SÚMULA Nº 14 - 
Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de 
qualquer espécie só são devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-se-
á requisitar tão somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne 
condições de apresentá-los no momento oportuno.” (nosso grifo) Portanto, aguardamos 
uma manifestação do SAAE para que possamos montar nossa proposta e habilitação  
corretamente. 
 
Resposta: Neste escopo, não vê-se diferença em solicitar para os concorrentes do 
Pregão os documentos LARS e CBRS uma vez que deverão ser apresentados apenas 
pelo(s) fornecedor(es) vencedor(es).  
 
5) – “...Analisando o edital em sua página 6, item 6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 
letra b, ... deverá apresentar: LARS.CBRS. DECLAS. Quanto ao DECLAS, conforme 
modelo da CTQPQ em anexo, este documento deve ser emitido, assinado e 
encaminhado pelo SAAE, deverá ainda ser anexado o LARS e o CBRS fornecido pela 
empresa licitante vencedora; então somente após concluir o certame é que o SAAE terá 
definido a licitante vencedora e com os documentos apresentados encaminhar o 
DECLAS.Então a licitante não terá como apresentar o DECLAS em seus documentos 
de habilitação.Pergunta: As licitantes terão que apresentar em seus documentos de 
habilitação técnica o DECLAS?...” 
 
Resposta: Conforme a resposta da pergunta 1. O DECLAS é de responsabilidade do 
SAAE, ficando a empresa ganhadora responsável pelo fornecimento do LARS e o 
CBRS. 
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6) - Estamos interessados em participar do Pregão Presencial nº 12/2018, previamente 
marcado para o dia 24/07/2018, às 09:30 horas, e neste sentido solicitamos os 
seguintes esclarecimentos: 1 - No anexo I Termo de Referência estabelece no item 5 
Tabletes de Tricloro. O fornecimento  poderá ser em caixa com 100 pastilhas de 20 kg 
ao invés de baldes plásticos?...” 
 
Resposta: Sim, o fornecimento pode ser em caixa, desde que seja resistente a ação do 
produto. Portanto a forma de condicionamento das pastilhas pode apresentar massa 
total entre 10 e 50 kg desde que o produto químico esteja bem condicionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada mais, 

 
 
 
 
 

(assinado no original) 
 
 
 
 
 

  TAUAN TEDESCHI BUZO 
  Técnico em Administração Geral 
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