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Resposta ao Pedido de Esclarecimento 

Processo n. 382710/2016 

Pregão Eletrônico n. 60/2016 

 

A empresa PETROFISA DO BRASIL LDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o Nº 02.240.839/0001-22, sediada na Rodovia BR 116, 02, Km 138, CINAM em 

Mandirituba - PR. 

 

DOS QUESTIONAMETOS 

1: Qual a classe de Rígidez (N/m²) da tubulação de PRFV DN 600mm?. 

2: Será permitida a entrega de tubos em barras de 12 metros de comprimento útil? 

3: O edital faz apenas referência que a tubulação de PRFV deve seguir a norma NBR 15.536, porém 

não específica quais relatórios/laudos de testes deverão ser apresentados pelo proponente vencedor. 

Perguntamos: Quais relatórios/laudos de teste deverão ser apresentados para comprovar que o 

fornecedor/fabricante tem a certificação de acordo com a NBR 15.536? 

 

DA ANALISE 

Assim diante de tal questionamento verificou-se que a mesma é de pertinência técnica, 

ou seja, ligado ao termo de referência. Diante disso, encaminhamos o devido pedido de 

esclarecimento a Secretaria Responsável para a mesma deliberasse acerca. 

Após, retornou da Secretaria demandante por intermédio de resposta a pedido de 

esclarecimentos a seguinte resposta, transcrita na integra:  

 

RESPOSTA 

egue resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa PETROFISA DO BRASIL LTDA através 

do senhor Cleber Grosskopf. 

 

Questionamento 1: Qual a classe de Rígidez (N/m²) da tubulação de PRFV DN 600mm?  

 

Resposta 1: A classe de rígidez do tubo deverá ser de no mínimo 5.000 N/m². 

 

Questionamento 2: Será permitida a entrega de tubos em barras de 12 metros de comprimento útil? 

 

Resposta 2: Sim, será permitido a entrega de tubos em barras de 12 metros. 
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Questionamento 3: O edital faz apenas referência que a tubulação de PRFV deve seguir a norma NBR 

15.536, porém não específica quais relatórios/laudos de testes deverão ser apresentados pelo 

proponente vencedor. Perguntamos: Quais relatórios/laudos de teste deverão ser apresentados para 

comprovar que o fornecedor/fabricante tem a certificação de acordo com a NBR 15.536? 

 

Resposta 3: Os relatórios/laudos que deverão ser apresentados, devem ser os mesmos utilizados 

para certificação e registro do produto nos órgãos competentes. 

 

Informo que esta resposta, também estará disponível no site da prefeitura e no site da BLL, junto ao 

respectivo edital, amanhã (18/08/2016), para consulta dos demais interessados. 

 

Assim, diante das informações apresentada pela Secretaria demandante, faço de seus 

argumentos a minha resposta ao esclarecimento, mantendo inalterados o edital e data de 

abertura. 

 

Várzea Grande/Mt.,  18 de agosto de 2016 

 

 

 

Landolfo L. Vilela Garcia 

Pregoeiro Oficial 


