
 
 

Capinzal/SC, 29 de agosto de 2017 

 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 – Esclarecimento 05 

 

Prezados participantes, 

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

esclarecimentos da comissão de licitação: 

 

Questionamento 01: 

“2. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA A COMPROVAÇÃO TÉCNICA  

2.1 Descrição detalhada do hidrômetro ofertado, (funcionamento, operação, manutenção, em, no 

mínimo uma página, além de anexar catálogos ilustrativos à proposta técnica). Nesta descrição 

detalhada deverão constar comentários pertinentes a todos os itens de CARACTERÍSTICAS 

GERAIS e ESPECÍFICAS (descrição detalhada). Toda a documentação que for entregue e que 

inviabilize o total confrontamento do produto ofertado com esta especificação técnica implicará na 

desclassificação imediata da proposta, sem direito a reclamação, já que as regras do certame estão 

bem claras neste documento de especificação técnica.  

2.2 Certificado de aprovação de modelo perante o INMETRO de acordo com as características 

técnicas do objeto.  

2.3 A empresa responsável pelo fornecimento de hidrômetros deverá comprovar a composição da 

liga utilizada na produção das carcaças mediante a apresentação de laudos de análise química de 

matéria prima, emitido, após realização de todos os ensaios previstos para esta comprovação, por 

órgão reconhecido no mercado (por exemplo: Universidades ou Empresas Especializadas na Análise 

da Liga e emissão Laudo Técnico adequadamente) e que tenha no mínimo rastreamento do 

INMETRO. Estes Laudos deverão acompanhar cada lote de hidrômetros ou se for o caso de entrega 

do lote total, este lote total e deve referir-se exatamente ao lote que está sendo entregue, por meio de 

código de rastreamento. O comprador poderá realizar diligência para a empresa ou ao órgão emissor 

do laudo para apurar qualquer fato que gere dúvidas.  

2.4 Toda a documentação técnica exigida neste item 2 (subitens 2.1 a 2.3) deverá fazer parte do 

envelope de proposta técnica. 

Temos uma contradição no que foi solicitado, favor esclarecer.” 

 

Resposta Questionamento 01: 

Informamos que o Termo de Referência do Edital foi corrigido através da Errata n° 04/2017 – 

CPL/CISAM-MO. A saber, o laudo comprobatório da liga metálica utilizada para produção dos 

hidrômetros deverá ser apresentado no momento de entrega do lote, respeitando os requisitos 

mínimos exigidos em Edital. 

 
 

 

 


