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Fls.______________________ 

Proc.____________________ 

Visto ____________________ 

Amparo, 22 de novembro de 2019. 
ESCLARECIMENTO 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 32/2019. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS 
HIDRAULICOS PVC PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL 
DO SAAE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E 
ANEXOS. 
 

Srs. Licitantes: 
 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido na data de 12/11/2019 às 14h55m, 
além disso, de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 
 
Questionamento: “...Salientamos que o presente esclarecimento é apresentado face à 
publicação do Edital de Pregão nº 32/2019 pelo SAAE AMPARO. Com efeito, buscamos 
demonstrar que em relação aos ITENS 19, 23, 26 e 28 do Edital é perfeitamente cabível a 
inclusão do PVC-O PN12,5 na disputa, para substituição ao DEfofo PVC-U. O PVC-O PN12,5 é 
o Tubo DEfofo PVC-O da marca Amanco, fabricado através de nova tecnologia, com aplicação 
para novas redes ou para manutenções de redes já existentes em DEfofo PVC-U, pois são 
intercambiáveis e oferecem maior resistência. Assim, solicitamos a devida consideração e 
acolhimento desta peça, uma vez que o objetivo da mesma não é apenas legitimo, como 
benéfico à Administração. ...O indeferimento da participação do PVC-O impede nossa 
participação, uma vez que o PVC-O PN12,5 é o DEfofo da marca Amanco. DAS RAZÕES DO 
ESCLARECIMENTO - Na qualidade de empresa fabricante de tubo e conexões, fornecedora de 
materiais nas principais companhias de saneamento do país manifesta-se, certa de assim estar 
contribuindo para a eficácia da contratação. ...DO PEDIDO - Enfim, considerando que o 
propósito maior da licitação é instituir disputa uniforme entre os concorrentes em todas as 
parcelas que compõem o escopo contratado, faz-se legítimo o pedido para que essa 
Companhia promova revisão do Edital nos moldes explicitados, para que a administração 
usufrua melhores condições comerciais, assegurando a competitividade no certame. Requer-se, 
para tanto, que seja atendido o seguinte pedido: Inclusão do PVC-O PN12,5 nos ITENS 19, 23, 
26 e 28 em concorrência e disputa ao DEfofo PVC-U, gerando maior concorrência para o lote, a 
fim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo 
produtos de maior qualidade. ...”.  
 
Resposta: “Após análise, informo que os itens mencionados pela empresa AMANCO, não 
devem ser alterados, sendo que foram consultadas outras empresas (TIGRE E CORRPLASTIK) 
e as mesmas não possuem tal especificação, ou seja, invalidando quaisquer outra proposta. 
Cabe salientar que não há a necessidade desta troca de itens em função da determinação 
pressão, uma vez que além de ser padrão SAAE - Amparo PN 1,0 MPA, se encontra dentro das 
normas ABNT  NBR - 7665/2007 e NBR 9822 e não existe dentro do município pressão superior 
ao mencionado na licitação”. 
 

Sem mais, 
(Assinado no original) 

VALDENIR DE SOUZA BABLER       ANNY PETERLINI LIMA 
           Membro de Apoio                   Gerente de Suprimentos 


