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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Pregão Eletrônico 014/2022 

Solicitante: BAUMINAS QUIMICA S.A., CNPJ 19525278000100 

 

Trata o presente de resposta ao pedido de esclarecimento solicitado, presume-

se, pela empresa Bauminas Química S.A., inscrita sob o CNPJ nº 19.525.278/0001-

00, ao Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a 

escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de policloreto de 

alumínio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, nos termos apresentados. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

Nos termos do item 24.5 do Edital, os pedidos de esclarecimentos sobre o edital 

poderão ser feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e 

compras2@saaelambari.mg.gov.br. 

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

realizado pela empresa, no dia 29/04/2022, as 11:02 horas, encaminhado ao 

Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo 

peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos 

posicionar. 

 

2. DA SOLICITAÇÃO 

Em síntese, o peticionante questiona: “... Para o ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA, 
quanto ao item 01 – Policloreto de alumínio, perguntamos: 
 

• Qual o Teor de Al2O3 que deverá ser fornecido? Seguiremos a base da Norma 
ABNT NBR 16488/16 onde diz que a concentração é de 9 a 11% de alumínio. 
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Essa renomada administração possui o mesmo entendimento que a nossa 
empresa? Seguir os padrões da ABNT? 
 

• Com relação a Basicidade do produto, na NBR 16488/16 apresenta-se um 
teor de 57 a 67%. Não encontramos essa informação no edital, o licitante 
vencedor deverá seguir os padrões destacados?” 

 
3. DA ANÁLISE 

Dada a tempestividade do pedido, este Pregoeiro, analisando as razões 

apresentadas pela peticionante, passa ao mérito. 

 O item em discussão traz a seguinte especificação:  
 
Policloreto de alumínio concentrado - PAC 12, para clarificação da água bruta. 
Características físico-químicas: 
Forma física: líquido;  
Cor: âmbar;  
pH (solução 10%) a 25ºc: 3,0 a 5,0;  
Densidade a 25ºc: 1,28 + ou - 0,05g/cm3,  
Concentração: 12%”. 

 Esclarecemos que, conforme preconiza a norma, o PAC 12% deve possuir 

Alumina – Al2O3 (% m/m) entre 9 e 11% e Basicidade (% m/m) entre 56 – 67.   

 

Lambari, 04 de maio de 2022. 

 

 

__________________________ 

Adalberto Luiz da Silva 

Pregoeiro 
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