
 
 

Capinzal/SC, 21 de agosto de 2017 

 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 – Esclarecimento 03 

 

Prezados participantes, 

Em atenção à consulta formulada por empresa(s) interessada(s) no referido processo, seguem 

esclarecimentos da comissão de licitação: 

 

Questionamento 01: 

 

“3.8 O comprador exigirá que o fornecedor apresente juntamente com a (s) nota fiscal (is) dos lotes 

fornecidos, documento técnico comprobatório (com os resultados obtidos em laboratório) que: o 

lote de hidrômetros entregue foi ensaiado de acordo com a norma da NBR 15.538/2014, e que o 

índice de desempenho de medição (IDM) foi obtido através destes ensaios (itens 4.2.1 a 4.2.5), foi 

calculado de acordo com os itens 4.2.6 e 4.2.7 (e seus subitens) da mesma norma e atende as 

exigências do comprador que exige que o valor do IDM obtido esteja na faixa de 99 % (noventa e 

nove pontos percentuais). O não atendimento a este item 5.6 deste termo de referência implicará na 

recusa imediata do lote e suspensão do pagamento até que seja entregue ao comprador toda a 

documentação regularizada e que esta corresponda ao lote de medidores que estão sendo adquiridos. 

Confirmar se irá efetivamente exigir os ensaios de IDM para a entrega do lote, pois no item 1.3.u 

informa que o comprador poderá dispensa-los. Esse é um fator muito importante para o prazo de 

produção destes medidores.” 

 

Resposta Questionamento 01: 

Os ensaios de IDM serão cobrados quando da entrega do lote de hidrômetros ao interessado. 

 

Questionamento 02: 

“4.2  A empresa fornecedora deverá comprometer-se, através de documento por escrito, a 

retrabalhar ou substituir todos os hidrômetros devolvidos, seja por problemas em suas partes 

construtivas: vazamentos no regulador, cúpula embaçada, entre outros, ou por reprovação nos 

ensaios previstos nas normas e portarias anteriormente relacionadas, durante este prazo de garantia, 

citado no item 4.1 desta especificação, devolvendo-os em condições de instalação (lacre do 

INMETRO, relojoaria sem totalização em m³) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O não 

cumprimento implicará em aplicação das penalidades previstas neste edital. 

Sugiro que retire esse parágrafo deste Edital. Por se tratar de um hidrômetro do tipo volumétrico 

onde a qualidade da água será um fator fundamental para a performance do medidor. Como não 

temos controle sobre esse fator, não podemos assumir tais obrigações de garantia do produto” 

 

Resposta Questionamento 02: 

A referida declaração refere-se a problemas de fabricação do hidrômetro, e não relacionados com a 

sua operação. Ademais, a exposição dar-se-á apenas a água potável, conforme legislação pertinente. 

 

Questionamentos 03: 

“Item 1 – Valor máximo R$ 125,00 reais. Valor máximo muito inferior do praticado no mercado, 

sem condições de participação neste pregão.” 

 

Resposta Questionamento 03: 

Valor obtido através de orçamentos de mercado, utilizando-se o menor preço como critério eletivo. 



 
 

 

Questionamentos 04: 

“Item 2 – Vazão nominal diferente em relação ao anexo e termo de referência” 

 

Resposta Questionamento 04: 

Corrigido na Errata 01/2017 - CPL/CISAM-MO. 

Em atenção: Item 2: Considerar hidrômetros classe B MULTIJATO, COM 

CONEXÕES, VAZÃO NOMINAL 0,75m³/h e VAZÃO MÁXIMA 1,50m³/h. 

 

 

 

 

 

 


