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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
GUANHÃES – MG 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 
 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 001  

 
 

Empresa solicitante: Grupo Bauminas 
 
  
Esclarecimento solicitado:  

 

ITEM: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 20% 

1. Qual a embalagem de entrega? Deverá ser entregue em caminhão tanque toco (cerca de 6.000 mil 

litros por entrega), ou caminhão tanque truck (cerca de 10.000 litros por entrega), ou caminhão tanque 

carreta (acima de 10.000 litros por entrega), ou em container (capacidade de 1.000 litros cada) ou 

em bombonas (qtos kg ou litros cada?) 

  

ITEM: HIDRÓXIDO DE SÓDIO SOLUÇÃO 50% 

1. Qual a embalagem de entrega? Deverá ser entregue em caminhão tanque toco (cerca de 6.000 mil 

litros por entrega), ou caminhão tanque truck (cerca de 10.000 litros por entrega), ou caminhão tanque 

carreta (acima de 10.000 litros por entrega), ou em container (capacidade de 1.000 litros cada) ou 

em bombonas (qtos kg ou litros cada?) 

 

Resposta: 

 

Prezado pretenso licitante, 

 

Inicialmente agradeço o notável interesse da empresa em participar do processo licitatório do SAAE de 

Guanhães/MG. 

 

Quanto ao questionamento proposto, esclareço o seguinte: 

 

Consta no item 2 (Instruções Gerais), especificamente no subitem 2.4:  

 

“2.4. O transporte do produto deverá ser feito em veículo dimensionado para o 

carregamento do volume total adquirido considerando a entrega em um local cujo 

acesso é muito íngreme, sem pavimentação asfáltica, com calçamento com pedras do 

tipo pé-de-moleque.” 

 
A questão da entrega dos produtos químicos continua a ser tratada nos subitens que seguem: 
 

“2.9. Assim sendo, os veículos deverão aplicar corretamente a simbologia com base na 

ABNT - NBR - 7500, que trata dos cuidados a tomar no manuseio, transporte e 

armazenagem de cada produto; 
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2.10. Em hipótese alguma será permitida a descarga de produtos químicos através de 

caminhões-tanque por pressurização. Essa descarga deverá ser efetuada através de 

bomba convenientemente dimensionada para a operação, ou por gravidade; 

 

2.11. Para o descarregamento do produto químico transportado em caminhão tanque, 

deverão ser utilizadas bomba apropriada e mangote de 10 metros de comprimento, para 

tubulação com diâmetro de 1 e 1 ½ polegadas. O produto será descarregado em 

tanques que possuem altura manométrica de 2,7 metros, devendo o caminhão estar 

equipado com dispositivo para bombeamento convenientemente dimensionado para a 

operação.  

 

2.12. Não será aceito o transporte do produto em caminhões que não sejam específicos 

para o carregamento de produto químico ou em tanques contêineres, nem o 

descarregamento fracionado, salvo sob solicitação do SAAE de Guanhães; 

 

2.13. Durante o descarregamento, os responsáveis devem estar atentos em todo o 

tempo necessário para a entrega do produto, principalmente no momento da 

transferência do produto do tanque do veículo para os tanques do SAAE;” 
 

Passemos agora ao termo de referência (Anexo I do Edital). Lê-se no item 1.2 (DO PEDIDO E DA ENTREGA): 

 

“1.2.1 Mediante necessidade, o SAAE de Guanhães/MG formalizará o pedido, 

obedecendo às quantidades mínimas definidas abaixo: 

a) Lote 01 (Ácido Fluossilícico), Lote 02 (Hidróxido de Sódio) e Lote 05 (Sulfato de 

Alumínio) – 9.500 litros” (grifo meu) 
 

 
Cumpre ressaltar que, também de acordo com o edital, todos os produtos químicos entregues deverão 

atender ao disposto na Portaria N°2914/2011 do Ministério da Saúde quanto à documentação exigida e 

qualidade do produto químico.  

 
Diante dos trechos supramencionados, infere-se que devido a quantidade mínima por pedido, que será de 
9.500 (nove mil e quinhentos) litros, o caminhão apropriado é o tanque truck. Observa-se também, que o edital 
não prevê o condicionamento em bombonas dos produtos químicos em questão, e sim que serão bombeados 
do caminhão de entrega para os tanques de armazenamento do SAAE de Guanhães. 
 
Face ao exposto, certo de que suas dúvidas foram devidamente sanadas, encerro a presente resposta, 
colocando-me a disposição se por ventura desejar mais informações. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

_________________________________ 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 

 
  


