PREGÃO PRESENCIAL 014/2014
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L,
torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo
licitatório Pregão Presencial 014/2014 menor preço p/ITEM para aquisição de
HIDROMETROS UNIJATO 1,5 m³/H. Solicitado para o sistema de água e esgoto.
Abertura será dia 08/09/2014 as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066 –
saaelicitacoes@hotmail.com Nepomuceno 21/08/2014 – Pregoeiro. – Edivaldo José Dias
Registra-se e Publique-se 22/08/2014
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2014
I – OBJETO
1.1 Aquisição de HIDRÔMETRO UNIJATO, para o setor de contas e consumo do Sistema de Água e Esgoto do município de
Nepomuceno , para o ano de 2014, conforme segue:
MATERIAL DE AGUA
MARCA
VALOR
Item
Qua
Unid.
DESCRIÇÃO
REFERENCIA
UNITARIO
nt.
SAGA, ELSTER, ITRON E
1.
69,51
HIDRÔMETRO UNIJATO, vazão máxima
LAO
1.5m³/h, DN ½”, COMPRIMENTO 115m, classe
300
FRASCO
Metrológica B, com relojoaria inclinada à 45 graus
e conexões de metal curta
VALOR TOTAL ESTIMADO
Valor total estimado para o certame é de R$-20.853,00 (Vinte mil oitocentos e cinqüenta e
três reais)

1.2

20.853,00

Para cada lote que for solicitada AMOSTRA OU LAUDO, a mesma deverá ser entregue na hora do lance daquele item para ser
avaliada a compatibilidade com o exigido no Edital.
1.2.1 A licitante que não cotar a marca REFERENCIA nos itens que forem solicitados, deverá demonstrar, por meio de laudo
expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto, similar ou
equivalente à marca referência mencionada no Edital (Acórdão 1416/2010-2ª Câmara – TCU; Acórdão 2664/2007-Plenário – TCU).
1.2.2 A licitante que cotar a marca REFERÊNCIA está dispensada de amostra
1.3 A não apresentação da amostra para os itens solicitados será motivo de desclassificação, MESMO QUE O CONCORRENTE
APRESENTE AMOSTRA DA MESMA MARCA/MODELO PARA AQUELE ITEM, visto que as amostras poderão ser retidas pelo
Pregoeiro para conferência dos produtos no momento da entrega.

