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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 

 

 

Ao Ilustríssimo Sr. Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Prefeitura Municipal de Imperatriz – MARANHÃO 
 
 
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E 
TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A 
SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 
 
 
A Tubos Tigre-ADS do Brasil Ltda, CNPJ: 11.069.316/0003-18, com o devido 
respeito, solicita os seguintes esclarecimentos: 

 

01. Em relação ao envio da planilha de BDI, somos fabricantes com fornecimento 
direto e não revenda, por esse motivo nossos valores estão compostos de 
preço de venda com impostos PIS, COFINS e ICMS inclusos apenas. Nesse caso 
entendemos que não será exigido o BDI para fabricantes de tubulações, 
nosso entendimento está correto? Caso necessário a entrega de BDI mesmo 
para fabricantes, quais informações devem constar e poderiam enviar um 
modelo de BDI para fábrica? 
 
 

02. Sobre classificação fiscal a Prefeitura Municipal de Imperatriz deve ser 
considerada como Contribuinte ou não contribuinte ou isenta? A alíquota de 
ICMS a ser considerada na proposta deve ser cheia considerando a alíquota 
do estado de origem (12%) + alíquota do estado de destino (6%)? 

 
 
03. Para a especificação do item 16 que informa DN/DI = 1.000mm, a Tigre-ADS 

dispõe de tubos com DN/DI de 1.050mm que tem o seu diâmetro interno de 
1.063mm. Como o edital especifica Diâmetro interno mínimo de 985mm para 
este item 16, entendemos que nossa oferta de tubo DN/DI 1050mm cumpre 
o requisito do item, está correto? 
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04. Considerando que o custo do frete impacta diretamente no custo do 
material, solicitamos a possibilidade de ser definida uma quantidade mínima 
a ser requerida em cada ordem de fornecimento por item, de maneira que 
possa preencher uma carga completa. Dessa forma é possível uma melhor 
previsibilidade e customização do frete, melhorando consideravelmente o 
custo unitário dos tubos. Abaixo quantitativos que cabem numa carreta e em 
um truck por item.  
 

Diâmetro DN/DI 
Tubos por Carreta 

de 12 metros 
(Barras de Tubos 6m) 

Tubos por Truck 
de 06 metros 

(Barras de Tubos 6m) 

400 mm 64 32 

600 mm 24 12 

800 mm 16 8 

1050 mm 8 4 

1200 mm 8 4 

Exemplo: Ao escolher o item tubo de 400mm, um pedido mínimo deverá ser de 64 
tubos de 6m por carreta ou 32 tubos de 6m por truck, podendo inclusive ser 
múltiplos destes. Outro exemplo, ao escolher o item tubo de 1200mm, um pedido 
mínimo deverá ser de 8 tubos de 6m por carreta ou 4 tubos de 6m por truck, 
podendo inclusive ser múltiplos destes. 

• É possível ter essa garantia de quantidades mínimas para preenchimento 
da carga por item?  

 

 

Marechal Deodoro, 24 de agosto de 2022. 
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Airton Inocêncio França 

Executivo de Contas / Sales Executive 

Tubos Tigre-ADS do Brasil 

Cel: 55 85 9 8202-5369 

afranca@tigre-ads.com 
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