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Amparo, 28 de Outubro de 2020. 
 

ESCLARECIMENTOS I  
 

REFERENTE: Pregão Presencial nº 26/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA, SOB 
DEMANDA, DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICOS (TUBO SENSOR E 
CONVERSOR DE SINAIS), PARA MEDIÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA TRATADA, 
PRODUZIDA E DISTRIBUÍDA PELAS ETAS I, II, III, IV E SEUS RESPECTIVOS 
RESERVATÓRIOS E AFINS, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 26 de Outubro de 2020 e 28 de Outubro, 
respectivamente às 16:58h e 11:08h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar as 
seguintes informações: 
 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS 
 

 “... 1.1 - Range de medição: No TR solicita: range de medição: 0,1 a 12 m/s (bidirecional); Perguntamos: 
1) Tendo em vista que dificilmente em sistemas de abastecimento de água encontraremos velocidades 
superiores a 6m/s e ainda, ao realizar a medição de um setor que possua baixos índices de perda, 
acarretando em medições de baixas velocidades, entendemos que medidores capazes de ler faixas de 
velocidades de 0,01 a 10m/s, garantindo assim uma rangeabilidade de 1000:1 também sejam aceitos. 
Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: A velocidade de escoamento será na faixa de 0,5 a 5m/s em quase todos os casos. Portanto 
o entendimento está correto. 
 
2) 1.2 - Pressão máxima do processo: No TR informa que a pressão deverá ser igual a 16 bar. Ocorre 
que normalmente, medidores de diâmetros acima de 6” trabalham com pressões abaixo de 100mCA. 
Perguntamos: Serão aceitas classes de pressão PN10 para os medidores acima de 6”? 
 
Resposta: Para medidores com diâmetro maior ou igual a 6 polegadas serão aceitos classes de pressão 
PN10. 
 
3) “...No Termo de referência é informado que a pressão máxima do processo será de 16 bar. Para os 
diâmetros maiores que Ø250mm (10”), o padrão de fornecimento dos flanges são “PN10”, para atender o 
termo de referência será necessário que os medidores contemplassem flanges “PN16”, está 
característica em especial acarretaria em um preço mais oneroso.  Gostaríamos que fosse confirmado se 
a pressão informada será menor que 16 bar para os medidores maiores que Ø250mm (10”). 
 
Resposta: Vide resposta item 2. 
 

 
Nada mais, 

 
assinado no original 

TAUAN TEDESCHI BUZO  
Técnico em Administração Geral 
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