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Erratas

1ª ERRATA AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021
O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Valença-Bahia, por meio de seu Pregoeiro, constituído pela
Portaria nº 039/2021, torna público a errata das informações contidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 022/2021, cujo
objeto é SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS, conforme segue:

ONDE SE LÊ:
O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário
e local indicados fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo menor
preço. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da abertura da sessão pública: 13 de maio de 2021
Horário: 08:00h (horário local)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é a SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS, visando atender às
necessidades do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo
de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será composta por ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, ficando a critério da empresa
participar, dos itens que forem de seu interesse
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO
Registro de preço para eventual serviço de confecção e instalação de RESERVATÓRIOS METÁLICOS,, incluindo o
1.1.
fornecimento do reservatório, demais materiais, equipamentos e mão de obra necessários, bem como projeto e execução
da base, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

1

Serviço de instalação de
RERSERVATÓRIO CAP 20 M³,
incluindo o fornecimento do
reservatório, materiais,
equipamentos e mão de obra
necessários, bem como projetos
executivos, sendo:

325368

UNIDADE
DE
MEDIDA
UND

QTDE

2,0

Preço
Unitário

Preço
Máximo

R$
127.685,66

R$
255.371,32

Material do Reservatório:
metálico;
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Capacidade: 20.000 litros (vinte
mil litros);
Aplicação: acondicionamento de
água potável;
Características adicionais: tipo
taça, coluna seca, acabamento
em pintura branca, com pintura
da logomarca da autarquia
Acessórios: conexões para
entrada e saída; suportes para
fixação da tubulação; suporte
para fixação de luz piloto;
suporte para fixação de pararaios; escada interna fixa; boca
de inspeção de 600mm; Escada
externa com guarda corpo tipo
marinheiro de bagageiro de
teto, acabamento amarelo
segurança; chumbadores;
desenho técnico do reservatório
com ART, projeto da base de
concreto armado, com ART.
Inclusive: fornecimento e
instalação das conexões das
linhas de alimentação e
distribuição e testes de
estanqueidade com emissão de
laudo.
2

Serviço de instalação de
RERSERVATÓRIO CAP 60 M³,
incluindo o fornecimento do
reservatório, materiais,
equipamentos e mão de obra
necessários, bem como projetos
executivos, sendo:

325368

UND

2,0

R$
171.722,01

R$
343.444,02

Material do Reservatório:
metálico;
Capacidade: 60.000 litros
(sessenta mil litros);
Aplicação: acondicionamento de
água potável;
Características adicionais: tipo
taça, coluna seca, acabamento
em pintura branca, com pintura
da logomarca da autarquia
Acessórios: conexões para
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entrada e saída; suportes para
fixação da tubulação; suporte
para fixação de luz piloto;
suporte para fixação de pararaios; escada interna fixa; boca
de inspeção de 600mm; Escada
externa com guarda corpo tipo
marinheiro de bagageiro de
teto, acabamento amarelo
segurança; chumbadores;
desenho técnico do reservatório
com ART, projeto e da base de
concreto armado com ART.
Inclusive: fornecimento e
instalação das conexões das
linhas de alimentação e
distribuição e testes de
estanqueidade com emissão de
laudo.
TOTAL

R$
598.815,34

1.2.

O prazo de vigência da ata é de 12 (doze) meses contados do (a) assinatura do respectivo instrumento.,

1.3.

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.4.

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.5.

A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.

LEIA-SE:
O SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário
e local indicados fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo menor
preço. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da abertura da sessão pública: 25 de maio de 2021
Horário: 08:00h (horário local)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é a SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS, visando atender às
necessidades do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo
de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será composta por ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, ficando a critério da empresa
participar, dos itens que forem de seu interesse
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

TERMO DE REFERÊNCIA
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2.

DO OBJETO
2.1.
Registro de preço para eventual serviço de confecção e instalação de RESERVATÓRIOS METÁLICOS,, incluindo o
fornecimento do reservatório, demais materiais, equipamentos e mão de obra necessários, bem como projeto e execução
da base, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDEN
NTIFICAÇÃO
CATMAT

1

Serviço de instalação de
RERSERVATÓRIO CAP 20 M³,
incluindo o fornecimento do
reservatório, materiais,
equipamentos e mão de obra
necessários, bem como projetos
executivos, sendo:

325368

UNIDADE
DE
MEDIDA
UND

QTDE

2,0

Preço
Unitário

Preço
Máximo

R$
127.685,66

R$
255.371,32

Material do Reservatório:
metálico;
Capacidade: 20.000 litros (vinte
mil litros);
Aplicação: acondicionamento de
água potável;
Características adicionais: tipo
taça, coluna seca (altura mínima
de coluna: 9,0m), acabamento
em pintura branca, com pintura
da logomarca da autarquia
Acessórios: conexões para
entrada e saída; suportes para
fixação da tubulação; suporte
para fixação de luz piloto;
suporte para fixação de pararaios; escada interna fixa; boca
de inspeção de 600mm; Escada
externa com guarda corpo tipo
marinheiro de bagageiro de
teto, acabamento amarelo
segurança; chumbadores;
desenho técnico do reservatório
com ART, projeto da base de
concreto armado, com ART.
Inclusive: fornecimento e
instalação das conexões das
linhas de alimentação e
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distribuição e testes de
estanqueidade com emissão de
laudo.
2

Serviço de instalação de
RERSERVATÓRIO CAP 60 M³,
incluindo o fornecimento do
reservatório, materiais,
equipamentos e mão de obra
necessários, bem como projetos
executivos, sendo:

325368

UND

2,0

R$
171.722,01

R$
343.444,02

Material do Reservatório:
metálico;
Capacidade: 60.000 litros
(sessenta mil litros);
Aplicação: acondicionamento de
água potável;
Características adicionais: tipo
taça, coluna seca (altura mínima
de coluna: 9,0m), acabamento
em pintura branca, com pintura
da logomarca da autarquia
Acessórios: conexões para
entrada e saída; suportes para
fixação da tubulação; suporte
para fixação de luz piloto;
suporte para fixação de pararaios; escada interna fixa; boca
de inspeção de 600mm; Escada
externa com guarda corpo tipo
marinheiro de bagageiro de
teto, acabamento amarelo
segurança; chumbadores;
desenho técnico do reservatório
com ART, projeto e da base de
concreto armado com ART.
Inclusive: fornecimento e
instalação das conexões das
linhas de alimentação e
distribuição e testes de
estanqueidade com emissão de
laudo.
TOTAL

R$
598.815,34

2.2.

O prazo de vigência da ata é de 12 (doze) meses contados do (a) assinatura do respectivo instrumento.,

2.3.

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.
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2.4.

Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

2.5.

A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.
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Valença, 12 de maio de 2021.

Matias Luis Teixeira Oliveira
Pregoeiro
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