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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 

 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão Eletrônico 007/2023 de 13 fevereiro de 2023, 

publicado em 14 de fevereiro de 2023, que compõe o Processo Administrativo 

014/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual 

aquisição de tubos e conexões em PVC para esgoto, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

CONSIDERANDO a resposta à impugnação da empresa Distribuidora Plamax Eireli, 

CNPJ: 07.918.483/0001-57; 

CONSIDERANDO que foram notadas algumas divergências entre as especificações 

dos itens e aquilo que se pretende contratar; 

CONSIDERANDO que a Administração deve primar sempre pela ampla concorrência; 

Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com 

as seguintes disposições: 

 

ONDE SE LÊ, NO TERMO DE REFERÊNCIA: 

ITEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
CÓD. QTD. 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 Un 875 20 

Tubo coletor de esgoto, 300mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 7,7mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: NBR-10569: 1988, NBR-10570: 
1988. Similar ao da marca Tigre ou de 
melhor qualidade. 

R$ 1.359,28 

02 Un 891 50 

Tubo coletor de esgoto, 200mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 033,6mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: NBR-10569: 1988, NBR-10570: 

R$ 531,52 
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1988. Similar ao da marca Tigre ou de 
melhor qualidade. 

03 Un 975 50 

Tubo coletor de esgoto, 150mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 3,6mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 2500 Pa. Normas de 
referência: NBR-10569: 1988, NBR-10570: 
1988. Similar ao da marca Tigre ou de 
melhor qualidade. 

R$ 359,95 

04 Un 1917 20 

Luva de correr, 250mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: NBR-
10569: 1988, NBR-10570: 1988. Similar ao 
da marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 194,82 

05 Un 1918 20 

Tubo coletor de esgoto, 250mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 033,6mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: NBR-10569: 1988, NBR-10570: 
1988. Similar ao da marca Tigre ou de 
melhor qualidade. 

R$ 1.239,19 

06 Un 2380 50 

Luva de correr, 150mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: NBR-
10569: 1988, NBR-10570: 1988. Similar ao 
da marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 146,54 

07 Un 2381 20 

Luva de correr, 200mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: NBR-
10569: 1988, NBR-10570: 1988. Similar ao 
da marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 130,00 

08 Un 3175 150 

Tubo em PVC para condução de efluentes, 
em trechos de sistemas prediais de esgoto, 
cor branco, 100mm, série normal, bolsa de 
dupla atuação: soldável ou elástica, 
espessura mínima da parede do tubo 
1,2mm. Norma de referência: NBR 5688 da 
ABNT. Similar ao das marcas Tigre e 
Amanco ou de melhor qualidade. 

R$ 115,30 

09 Un 3176 25 

Cap em PVC, para esgoto sanitário, série 
normal, 100mm, cor branco. Bolsa de dupla 
atuação: soldável ou elástica Norma de 
referência: NBR 5688 da ABNT. Similar ao 
das marcas Tigre e Amanco ou de melhor 
qualidade. 

R$ 10,72 
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10 Un 3177 50 

Luva de correr em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica 
Normas de referência: NBR 5688 da 
ABNT. Similar ao das marcas Tigre e 
Amanco ou de melhor qualidade. 

R$ 18,03 

11 Un 3178 50 

Luva simples em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm, cor branco. Bolsa de 
dupla atuação: soldável ou elástica. Norma 
de referência: NBR 5688 da ABNT. Similar 
ao das marcas Tigre e Amanco ou de melhor 
qualidade. 

R$ 9,48 

12 Un 3179 25 

Curva longa 45º em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 39,17 

13 Un 3180 25 

Curva longa 90º em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 43,80 

14 Un 3181 25 

Joelho 90º em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm x 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 7,31 

15 Un 3182 25 

Junção simples em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 12,94 

16 Un 3183 25 

Joelho 45º em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm x 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 7,31 

17 Un 3184 300 

Anel de vedação, 100mm, confeccionado em 
borracha, para tubos e conexões da série 
normal para esgoto. Norma de referência: 
NBR 5688 da ABNT 

R$ 2,09 

18 Un 3777 20 

Luva de correr, 300mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: NBR-
10569: 1988, NBR-10570: 1988. Similar ao 
da marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 373,50 
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LEIA-SE: 

ITEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
CÓD. QTD. 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 Un 875 20 

Tubo coletor de esgoto, 300mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 7,7mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: ABNT NBR 7362-1:2007 e 
ABNT NBR 7362-2:1999. Similar ao da 
marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 1.359,28 

02 Un 891 50 

Tubo coletor de esgoto, 200mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 4,5mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: ABNT NBR 7362-1:2007 e 
ABNT NBR 7362-2:1999. Similar ao da 
marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 531,52 

03 Un 975 50 

Tubo coletor de esgoto, 150mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 3,6mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 2500 Pa. Normas de 
referência: ABNT NBR 7362-1:2007 e 
ABNT NBR 7362-2:1999. Similar ao da 
marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 359,95 

04 Un 1917 20 

Luva de correr, 250mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: ABNT NBR 
7362-1:2007 e ABNT NBR 7362-2:1999. 
Similar ao da marca Tigre ou de melhor 
qualidade. 

R$ 194,82 

05 Un 1918 20 

Tubo coletor de esgoto, 250mm fabricado 
em PVC rígido, Sistema de junta elástica 
integrada (JEI), anéis de borracha fabricados 
em borracha SBR, cor ocre, coeficiente de 
rugosidade (Manning): n=0,010, espessura 
mínima da parede do tubo 6,1mm, parede 
maciça, sendo lisa por fora e por dentro, 
classe de rigidez 3200 Pa. Normas de 
referência: ABNT NBR 7362-1:2007 e 
ABNT NBR 7362-2:1999. Similar ao da 
marca Tigre ou de melhor qualidade. 

R$ 1.239,19 
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06 Un 2380 50 

Luva de correr, 150mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: ABNT NBR 
7362-1:2007 e ABNT NBR 7362-2:1999. 
Similar ao da marca Tigre ou de melhor 
qualidade. 

R$ 146,54 

07 Un 2381 20 

Luva de correr, 200mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: ABNT NBR 
7362-1:2007 e ABNT NBR 7362-2:1999. 
Similar ao da marca Tigre ou de melhor 
qualidade. 

R$ 130,00 

08 Un 3175 150 

Tubo em PVC para condução de efluentes, 
em trechos de sistemas prediais de esgoto, 
cor branco, 100mm, série normal, bolsa de 
dupla atuação: soldável ou elástica, 
espessura mínima da parede do tubo 
1,8mm. Norma de referência: NBR 5688 da 
ABNT. Similar ao das marcas Tigre e 
Amanco ou de melhor qualidade. 

R$ 115,30 

09 Un 3176 25 

Cap em PVC, para esgoto sanitário, série 
normal, 100mm, cor branco. Bolsa de dupla 
atuação: soldável ou elástica Norma de 
referência: NBR 5688 da ABNT. Similar ao 
das marcas Tigre e Amanco ou de melhor 
qualidade. 

R$ 10,72 

10 Un 3177 50 

Luva de correr em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica 
Normas de referência: NBR 5688 da 
ABNT. Similar ao das marcas Tigre e 
Amanco ou de melhor qualidade. 

R$ 18,03 

11 Un 3178 50 

Luva simples em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm, cor branco. Bolsa de 
dupla atuação: soldável ou elástica. Norma 
de referência: NBR 5688 da ABNT. Similar 
ao das marcas Tigre e Amanco ou de melhor 
qualidade. 

R$ 9,48 

12 Un 3179 25 

Curva longa 45º em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 39,17 

13 Un 3180 25 

Curva longa 90º em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 43,80 

14 Un 3181 25 

Joelho 90º em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm x 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 

R$ 7,31 
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Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

15 Un 3182 25 

Junção simples em PVC, para esgoto 
sanitário, série normal, 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 12,94 

16 Un 3183 25 

Joelho 45º em PVC, para esgoto sanitário, 
série normal, 100mm x 100mm, cor branco. 
Bolsa de dupla atuação: soldável ou elástica. 
Norma de referência: NBR 5688 da ABNT. 
Similar ao das marcas Tigre e Amanco ou de 
melhor qualidade. 

R$ 7,31 

17 Un 3184 300 

Anel de vedação, 100mm, confeccionado em 
borracha, para tubos e conexões da série 
normal para esgoto. Norma de referência: 
NBR 5688 da ABNT 

R$ 2,09 

18 Un 3777 20 

Luva de correr, 300mm, fabricada em PVC 
rígido, sistema de junta elástica integrada 
(JEI), cor ocre, aplicação em tubo coletor 
esgoto. Normas de referência: ABNT NBR 
7362-1:2007 e ABNT NBR 7362-2:1999. 
Similar ao da marca Tigre ou de melhor 
qualidade. 

R$ 373,50 

 

ONDE SE LÊ, NO TERMO DE REFERÊNCIA: 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro 

dia útil subsequente à confirmação da do recebimento da Ordem de Fornecimento, 

em remessa única, conforme quantidade especificada na respectiva Ordem de 

Fornecimento: 

 

LEIA-SE: 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia 

útil subsequente à confirmação da do recebimento da Ordem de Fornecimento, em 

remessa única, conforme quantidade especificada na respectiva Ordem de 

Fornecimento: 
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RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por este termo, 

alterando-se a data da sessão pública para o dia 09/03/2023 às 08:31. 

 

Edital consolidado com as devidas alterações está disponível para download no site 

oficial da autarquia www.saaelambari.mg.gov.br e através do e-mail 

compras1@saaelambari.mg.gov.br.  

 

 

Lambari, 24 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

___________________________ 

PABLO LUIZ LOPES 

DIRETOR 


