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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Processo N.º 0018/2023 

Referência: Pregão Eletrônico 010/2023 

Peticionante: Cast Iron Comercial Eireli - CNPJ 04.147.577/0001-81 (presumido) 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento, interposto por Cast Iron Comercial Eireli - CNPJ 

04.147.577/0001-81 (presumido), doravante denominada PETICIONANTE, ao Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 010/2023, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa 

para a futura e eventual aquisição de tampões de ferro fundido para esgoto, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

Nos termos do estatuído no item 24 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 

010/2023, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar ao 

Pregoeiro esclarecimentos, providências ou até mesmo impugnar o ato convocatório, 

no prazo estabelecido, qual seja de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

a realização da sessão pública do Pregão. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela 

PETICIONANTE, no dia 17/03/2023 (quarta-feira), às 08:48h. Neste sentido, 

conhecemos o requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitação, ao qual 

passamos a apreciar e nos posicionar, dentro do prazo legal estabelecido no 

Instrumento Convocatório. 

 

2. DA SOLICITAÇÃO E RESPOSTA 

Os questionamentos suscitados pela PETICIONANTE e as correspondentes 

respostas são as seguintes: 
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1) Questionamento: 1 – Gostaríamos de saber, se o 

DESENHO/CARACTERÍSTICAS DO TAMPÃO ( ANEXO – PRIMUS ), atende ao 

que é solicitado no ITEM 01 do Edital por V.Sas.? 

Resposta: Caso o material ofertado atenda plenamente aos requisitos do Edital, será 

aceito. 

 

2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu 

almoxarifado? 

Resposta: Segue desenho 

 

 

3) O fornecimento será ÚNICO ou PARCELADO deste item? 

Resposta: Conforme disposto no item 1.5 dos estudos preliminares (apêndice II), será 

adotado o Sistema de registro de Preços - SRP, tendo em vista que pela natureza do 

objeto licitado, não é possível previamente o quantitativo a ser demandado. Diante 

disso e da expectativa de disponibilidade orçamentária, as aquisições ocorrerão de 

forma parcelada ao longo de doze meses, conforme a necessidade, razão pela qual 

se optou pela realização da presente licitação valendo-se do Sistema de Registro de 

Preços. 
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4) O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA? 

Resposta: A informação está omissa no Edital. O material deve ser entregue com 

pintura betuminosa. Sendo assim, a autoridade emitente do Edital será notificada 

quanto a tal omissão, sendo necessária a retificação do Edital. 

 

5) A referida amostra, será descontada do restante do pedido? 

Resposta: Conforme disposto no item 8.6.3.5 do Edital, os exemplares colocados à 

disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. Sendo assim, a amostra não gera direito a 

ressarcimento. 

Saliento que a solicitação de amostra só será realizada em caso excepcional, quando 

houver muita dúvida quando as especificações do material ofertado. 

 

Isto posto, dê ciência à PETICIONANTE do conteúdo deste expediente, com a 

publicação do mesmo e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. 

 

Lambari, 20 de março de 2023. 

 

______________________ 

Adalberto Luiz da Silva 

Pregoeiro 
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