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COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO NOVO EDITAL 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de massa asfáltica  
usinada a quente (CBUQ) para uso a frio. 

 

Considerando impugnação ao edital apresentada, no intuito de 

evitar equívocos de entendimento, bem como ampliar a possibilidade de participação 

de fornecedores em potencial, seguem, abaixo, retificações do item 6.6.2 do edital em 

epígrafe, bem como dos itens 4.1 (caput), 5.2 e 5.2.1 do Termo de Referência - 

Anexo I. 

 

EDITAL 
 

Onde se lê: 

 

6.6.2. As amostras e laudo(s) deverão ser encaminhados aos cuidados do pregoeiro, na 

Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo - São Carlos - SP, CEP 13570-450, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis da solicitação (convocação pelo sistema e/ou e-mail). 

 

 

Leia-se: 

 

6.6.2. As amostras deverão ser encaminhadas aos cuidados do pregoeiro, na Rua José 

Casale, nº 400, Jardim São Paulo - São Carlos - SP, CEP 13570-450, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis da solicitação (convocação pelo sistema e/ou e-mail), e o laudo deverá 

ser encaminhado, aos cuidados do pregoeiro, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da 

solicitação. 

 

ANEXO I  -  TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Onde se lê: 

 

4.1. O Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para aplicação a frio a ser 

fornecido deverá ser ensaiado por laboratório reconhecido/acreditado pelo INMETRO e 

apresentado em Nome do Fabricante, devendo constar no laudo o número da inscrição 

junto ao INMETRO, em cujos ensaios laboratoriais deverão atender os parâmetros de 

acordo com a NORMA DER/SP ESP-ET-DE-P00/027, e devendo trazer os seguintes 

resultados: 

 

Leia-se: 

 

4.1. O Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para aplicação a frio a ser 

fornecido deverá atender aos parâmetros da NORMA DER/SP ESP-ET-DE-P00/027, 

mediante apresentação de laudo emitido por laboratório reconhecido/acreditado pelo 

INMETRO, no qual conste o número de inscrição do laboratório junto ao INMETRO e o 

fabricante/marca do produto periciado, devendo trazer os seguintes resultados: 
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Onde se lê: 

 

5.2. As AMOSTRAS do produto em questão deverão ser acompanhadas do relatório de 

ensaios laboratoriais (LAUDO DO FABRICANTE), de acordo com os resultados da NORMA 

DER/SP ESP-ET-DE-P00/027 elencadas e especificadas no item 4.1 deste Termo de 

Referência – e seus subitens de A à L - Especificações Técnicas do Produto e demais 

normas técnicas pertinentes, com a finalidade de garantir a qualidade do produto e, 

devendo constar no laudo o número da inscrição junto ao INMETRO e dos requisitos gerais 

da ABNT NBR ISO/IEC. 

 

Leia-se: 

 

5.2. Com as AMOSTRAS, deverá ser apresentado relatório de ensaios laboratoriais 

(laudo), de acordo com os resultados da NORMA DER/SP ESP-ET-DE-P00/027 

elencadas e especificadas no item 4.1 deste Termo de Referência – e seus subitens de      

A a L - Especificações Técnicas do Produto e demais normas técnicas pertinentes, com a 

finalidade de garantir a qualidade do produto e dos requisitos gerais da ABNT NBR 

ISO/IEC, devendo constar no laudo o número da inscrição junto ao INMETRO e o 

fabricante/marca do produto periciado. 

 

 

Onde se lê: 

 

5.2.1. Os laudos emitidos deverão ser acompanhados das devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) e recolhidas em nome da empresa Fabricante. 

 

Leia-se: 

 

5.2.1. Os laudos poderão ser apresentados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis da 

solicitação e deverão ser acompanhados das devidas Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

 

 
 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 

 

São Carlos, 21 de julho de 2020. 

 

 

 

Marcel Rodrigo dos Santos 

Pregoeiro 

Portaria nº 117/2019 

 

 


