
 
NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021 

PROCESSO Nº 2.668/2021 

 

Respostas à(s) pergunta(s) recebida(s) pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis desde a 

publicação do Edital em 22/11/2021 

(Documento atualizado periodicamente – Atualizado até 24/11/2021) 

 

Pela presente, o Encarregado de Compras, após consulta aos servidores responsáveis pelo Termo de 
Referência, leva a conhecimento público as respostas aos pedidos de esclarecimento sobre o edital acima 
referenciado. As formulações apresentadas, bem como as respostas e esclarecimentos que seguem, 
passam a integrar o processo licitatório em referência, sendo de observância obrigatória por todos os 
licitantes. 
 

01) “[...]vem por meio deste apresentar o seguinte esclarecimento técnico referente aos itens 2 e 3 da 
descrição do objeto. 
Em ambos os itens 2 e 3 é solicitado “com carcaça em liga de cobre”. 
A carcaça do nosso hidrômetro é de liga de latão com 60% de cobre, conforme Norma NM 212. 
A carcaça com 60% de cobre atende aos requisitos das normas do INMETRO tendo em vista nossa 
homologação, e também aos requisitos de resistência e performance. Desta forma entendemos que 
podemos fornecer produtos com índices de 60% de cobre na carcaça. 
Diante o exposto, solicitamos a confirmação se podemos cotar os hidrômetros sendo a carcaça em latão 
com 60% de cobre.” 
 
Resposta: Caso o hidrômetro atenda aos requisitos das normas do INMETRO, então, sim, o SAAEI irá 
aceitá-lo. 
                  
02) “[...]a especificação do item 13 (conexões para instalação do hidrômetro) deixa dúvida quanto ao DN 
das conexões: 
13 - CONEXÃO EM METAL/LATÃO PARA HIDRÔMETRO (TUBETE COM PORCA), NA MEDIDA DN 25 MM 
(1")... com informação de dimensão nominal e norma vigente (DN 20 e NBR 8194). 
 
A dúvida é se conexões são para instalar os medidores tipo multijato DN 25 mm (1")  ou medidores unijato 
DN 20 mm (3/4")?” 
 
Resposta:  A dimensão nominal seria o DN 20 e a conexão para DN 25. Todavia, verificou-se que a 
Autarquia possui várias quantidades do item em questão no estoque. Portanto, tal item será excluído do 
edital. 
 

 
 
 

ELIAS CÉSAR DOS SANTOS SOUZA 
Encarregado de Compras 


