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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2019 

AQUISIÇÃO DE DISCO (OU SERRA) SEGMENTADO, PARA CORTES DE ASFALTO. 
 
 
Comunicamos que o edital em epígrafe sofreu alterações no item 6.3 - Prazo e 

condições de entrega, em seu Anexo I - Termo de Referência, e em seu Anexo II - Do 

Objeto e do Orçamento Estimado. 
 
Seguem abaixo as alterações: 
 

6.3. Prazo e condições de entrega: Os materiais deverão ser entregues, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis após o recebimento do Pedido de Compras, 
efetivando-se no Setor de Almoxarifado, na Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, 
São Carlos/SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira 
a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos; por conta, risco e custo do 
Contratado, incluído todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, carga/descarga, lucro, 
despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, incidente sobre a proposta, quando 
não incorporados ao preço oferecido e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste edital e seus anexos. 

 
ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Disco (ou serra) de corte diamantado segmentado para cortes de asfalto, corte a água 
(refrigerado), diâmetro externo do disco de corte de 350 mm, diâmetro do furo do disco 
de 25,4 mm, largura do corte de no mínimo 3,2 mm e máximo 3,6 mm, altura dos 
segmentos diamantados não inferiores a 10 mm, capacidade de rotação máxima não 
inferior a 4100 RPM. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Tendo em vista a aquisição dos novos equipamentos Vibromak CPV- 460 cortadores de 
asfalto que atingem maior rotação que os equipamentos anteriormente utilizados pelo 
Setor de Ligações de Água e Esgoto, é necessário obter itens adequados a esta nova 
condição. Os discos compatíveis com o equipamento antigo não se acoplam com segurança 
ao novo equipamento e possuem espessura insuficiente para a rigidez exigida, de modo 
que, durante a rotação, há oscilação no eixo longitudinal, prejudicando a precisão do corte 
e levando ao risco de quebra do equipamento e até mesmo soltura e lançamento do disco, 
o que pode vir a ocasionar acidentes. 
 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
Aquisição de 100 (cem) Discos (ou serra) de corte diamantado segmentado para cortes de 
asfalto, corte a água (refrigerado), diâmetro externo do disco de corte de 350 mm, 
diâmetro do furo do disco de 25,4 mm, largura do corte de no mínimo 3,2 mm e máximo 
de 3,6 mm, altura dos segmentos diamantados não inferiores a 10 mm, capacidade de 
rotação máxima não inferior a 4100 RPM. 
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4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
4.1. Todos os materiais deverão ser entregues em sua totalidade. 
 
4.2. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis 
após o recebimento da Nota de Empenho ou pedido de compras. Será considerada como 
recusa formal a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE. 
 
4.3. A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento 
dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de 
acordo com as especificações. 
 
4.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no 
Edital e seus Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por 
parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição. 
 
4.5. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, 
desde que comprovada à existência de defeito, ainda que a verificação só se tenha tornado 
possível no decorrer de sua utilização. 
 
4.6.  A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse 
prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis. 
 
4.7.  Deverão ser entregues no setor de Almoxarifado, localizado na Rua José Casale, nº 
400. CEP-13570-450. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles. 
 
4.8. O recebimento do objeto será: 
 
4.8.1. Provisório: Na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da 
conformidade com as especificações solicitadas.   
 
4.8.2. Definitivo: Após a conclusão da conferencia e testes necessários e sua 
consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
 
5. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
5.1. Deverá ser apresentada ao SAAE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, se 

requisitado pelo pregoeiro, para análise do solicitante, 01 (uma) unidade de disco, na 
condição de AMOSTRA, que, sendo aprovada unanimemente, será descontada do total do 
lote a ser entregue.  
 
4.2. Não serão aceitos suprimentos com qualidade inferior ou fora do especificado neste 
Termo de Referência. 
 
4.3. Nas amostras enviadas, será analisado se os itens estão de acordo com as 
características descritas no item 3 do presente termo. 
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4.4. A amostra desclassificada por qualidade ou qualquer outro problema identificado será 
devolvida com as respectivas justificativas e os custos de devolução correrão por conta do 
fornecedor do suprimento, sem ônus de qualquer tipo para o SAAE. 
 

ANEXO II 
DO OBJETO E DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

LOTE 01 

Item Descrição Quant. Un. Valor Estimado 
Total do Item  

01 

Disco (ou serra) de corte diamantado segmentado para 
cortes de asfalto, corte a água (refrigerado), diâmetro 
externo do disco de corte de 350 mm, diâmetro do furo 
do disco de 25,4 mm, largura do corte de no mínimo 3,2 
mm e máximo 3,6 mm, altura dos segmentos 
diamantados não inferiores a 10 mm, capacidade de 
rotação máxima não inferior a 4100 RPM.          

100 PÇ R$ 31.316,66  

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01 R$ 31.316,66 

* PÇ = peça(s);  

 
Em virtude das alterações ocorridas no Pregão Eletrônico nº 046/2019, fica 

designado para a seguinte data e horários:  
 

• ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09 horas do dia 05/08/2019. 
 

• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 horas do dia 05/08/2019. 
 

* Horário de Brasília. 

 
Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 
 

São Carlos, 22 de julho de 2019. 
 
 

Paula Valeria Marcatti 
Pregoeira 

Portaria 154/2018 
 
 


