
 
 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 

 

Bocaiúva/MG, 28 de Junho 2022 

 

Ao Pregoeiro (a) 

 
Pregão Eletrônico n° 22009 - SAAE  

Processo nº P203173/2022 

 
Prezados, 

 

 O SAAE DE SOBRAL/CE abriu processo licitatório, PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 22009, no escopo de realizar Aquisição de HIDRÔMETROS. 

 

A empresa Saga Medição S/A, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em 

questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades 

dessa Administração. No entanto, depara-se com uma dificuldade de participar da 

licitação. 

 

Sendo assim, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento formal referente ao 

prazo de entrega do referido certame. 

   

ESCLARECIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA 

Segundo o edital no item 6 diz: 6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  

 

6.1. Quanto à entrega:  

 

6.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas neste termo, no prazo de 22 (vinte e dois) dias úteis, contado a partir do 

recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, na Gerencia de Patrimônio e 

Suprimentos (Almoxarifado), situada à Rua Antônio Rodrigues Magalhães, S/N, Bairro 

Dom Expedito, Sobral – CE, CEP 62050-100, telefone: (88) 98152.9780, nos horários e 

dias da semana de 08 às 11:00h e de 14:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

 De fato, de acordo a necessidade da autarquia, a previsão é pertinente, contudo, com o 

desejo de promover a ampliação na disputa, solicitamos que seja estendido o prazo para 

entrega dos hidrômetros.  



 
 

 
 

Isto porque o curso lapso temporal dificulta a participação ampla das empresas 

interessadas, vez que para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob 

pena de sanções legais previstas na Lei 8.666/93. No entanto, estamos com falta de 

matéria prima para a produção dos medidores, isso porque os componentes dos nossos 

hidrômetros são importados e os nossos fornecedores internacionais não estão 

conseguindo nos entregar tais componentes em tempo hábil para produção dos 

hidrômetros, acarretando um grande atraso no processo de produção e consequentemente 

nos prazos de entrega do produto final aos clientes.  

Lado outro, a empresa solicitante está sediada no estado de Minas Gerais, mais 

precisamente no Norte e, caso vencedora, precisa de tempo hábil para efetuar a entrega 

dos medidores conforme a exigência. 

Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades por rodovias de "Bocaiúva, 

MG, 39390-000" até "Sobral/CE" são de 2.138 KM e os dias de trânsito por 

transportadora são em média de 10 à 12 dias para entrega dos medidores.  

 

Outro fator se dá em função da entrada em vigor da nova 

Regulamentação Técnica Metrológica para Medidores de Água, a Portaria 

Inmetro n° 155 de 30 de março de 2022, fica estabelecido, entre outros 

pontos, que: 

Art. 4º Medidores destinados à medição de água quente, acima de 40 °C e 

os medidores de água potável fria de vazão nominal superior a 15 m³/h sem 

aprovação de modelo e verificação inicial poderão ser instalados até 30 de 

junho de 2022. 

O prazo acima estabelecido se aplica tão somente a medidores a serem 

utilizados no que denominamos de micro medição, ou seja, onde haja 

transferência de custódia, ou ainda, quando há transação comercial, em 

outras palavras, cobrança em função de consumo de água indicado por estes 

medidores. Uma situação bastante distinta são os medidores instalados em 

ramais e adutoras das companhias de abastecimento, onde não há nenhum 



 
 

 
 

tipo de cobrança ou transação comercial junto a consumidores. Neste último 

caso não se aplica a estrição estabelecida no artigo 4° da referida portaria. 

A Saga Medição S/A ainda não está com seus medidores de capacidade 

superior a 15 m³/h, os denominados Medidores Woltmanns, devidamente 

homologados conforme esta nova portaria, ainda que o processo de 

homologação já está em andamento, com previsão para publicação das 

portarias de aprovação de modelo estimada para meados de Setembro de 

2022. Salientamos que os produtos que estão sendo homologados são 

exatamente os mesmos modelos contidos em nosso portfólio, uma vez que 

são produtos já consolidados no mercado mundial onde tais exigências já 

são aplicáveis há mais tempo. 

Diante disso estamos orientando aos nossos clientes a, prioritariamente, 

avaliarem o tipo de aplicação para estes produtos em suas instalações e 

caso se enquadrem nos critérios de restrição estabelecidas no artigo 4° da 

referida portaria, para aguardarem a conclusão do processo de 

homologação de nossos produtos para então implantar seus pedidos de 

compra junto à Saga Medição, devendo ainda estarem cientes de que 

medidores adquiridos a partir desta data, que não estejam devidamente 

homologados pelo Inmetro terão seu uso vedado a transações comerciais. 

 

Diante dessas considerações, solicitamos prazo de entrega dos hidrômetros de 60 

(sessenta) dias, favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade 

de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade 

primordial da licitação. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nestes termos, 

Pede-se deferimento. 

 

Bocaiúva/MG, 28 de Junho de 2022. 

 

 
......................................................................................... 

Saga Medição S/A. 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Patrícia de Cássia Siqueira 

Analista de Licitação 

CPF n°: 091.981.126-43 

RG.: 56.181.117-9 – SSP/SP 

 

 


