
 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404   

   CNPJ: 43.467.992/0001-74   IE 168.131.370.116  
 Site: www.saaeamparo.sp.gov.br  

 
 
 
LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 003994/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo 
de Agua e esgotos de Amparo/SP – MODALIDADE: 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 período estimado de 12 (doze) 
meses, conforme edital e anexos. Comunicamos a todos que possa interessar, que 
a empresa: ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 
INSTRUMENTAÇÃO LTDA recursou quanto ao resultado emitido pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, realizado no dia 09 de Novembro de 2020, quais encontram-se 
disponíveis na Divisão de Suprimentos desta autarquia. Sendo assim, fica aberto o 
prazo recursal de 03 (cinco) dias uteis, para apresentação de CONTRARRAZÕES 
em face do presente comunicado, o qual, PODERÁ SER REALIZADO, 
EXCEPCIONALMENTE POR MEIOS ELETRÔNICOS (e-mail), atendo-se assim, a 
correspondente razoabilidade, face à medidas preventivas ao COVID19 (novo 
coronavirus), iniciando-se em 13/11/2020 e findando-se em 17/11/2020. Para que 
não alegue ignorância disponibilizar-se-á este no sitio eletrônico da autarquia, bem 
como se expedindo ainda comunicação às empresas licitantes, por meio eletrônico. 
 
 

Amparo, 12 de Novembro de 2020 
 
 
 

(assinado no original) 
 
 
 

Tauan Tedeschi Buzo 
Pregoeiro 

 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


 
 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2020. 
 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE 
 
 
A/C SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
 
 
PREGÃO Nº 0026/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 003994/2020 
 
 
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. 
 

 

A empresa ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n. 
14.502.966/0001-31, com endereço comercial na Rua Cristina 
Maria de Assis, 185 – Bairro Califórnia – Belo Horizonte, MG – 
CEP: 30.855-440, neste ato representada pelo seu procurador, 
Gustavo de Araújo Lamon, portador do CPF n. 03769947622 e 
do RG n. M-9139028, vem apresentar  
 

RECURSO  
 

Face a classificação da proposta da empresa recorrida 
TRICOMEX LTDA – EPP por não atendimento às formalidades 
contidas no instrumento convocatório, conforme a seguir será 
demonstrado. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
 Primeiramente, cumpre-nos demonstrar que o presente recurso é 
tempestivo pois foi manifestado durante a sessão do pregão a intenção de 
interpor recurso sendo as razões apresentadas em até 3 dias, conforme disposto  
 



 
no item 8 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO – subitens  8.4 e 8.4.1 do edital.  
 

Neste sentido, tendo a recorrente apresentado o recurso nesta data, qual 
seja, em 11/11/2020, certo é que o mesmo deve ser considerado tempestivo, 
haja vista que a sessão de lances ocorreu em 09/11/2020.  
 
II – DO NÃO ATENDIMENTO DA PROPOSTA DA RECORRIDA TRICOMEX 

LTDA. 
 
No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – Item 3.3 – subitem 3.3.5, está 

sendo solicitado: 
 
“3.3.5 - Certificado de aprovação para "água potável" das partes em 

contato com o fluido = Documento comprobatório realizado por órgão 
compatível, garantindo que as partes internas do medidor não contaminarão a 
água potável em acordo com Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5 do 
Ministério da Saúde de 28 de Setembro de 2017;”  

 
Ocorre que a TRICOMEX apresentou um certificado WRAS em nome da 

empresa STEULER-KCH GmbH, datado de 19 de março de 2014.  
 
         Efetuando uma rápida pesquisa na internet (https://www.steuler-
kch.com/en), verifica-se que a empresa é fabricante de alguns tipos de 
revestimentos. 

 
Insta salientar que os referidos certificados devam ser expedidos em nome 

do fabricante dos medidores, que é o objeto do presente pregão e não de partes 
dos mesmos. 

 
Ou seja, o SAAE não tem nenhum tipo de garantia que receberá medidores 

de vazão que estejam de fato usando o revestimento do fabricante STEULER 
cujo certificado foi apresentado pela suposta fabricante TRICOMEX, razão pela 
qual este certificado WRAS ser invalidado por esta comissão. 

 
Deve-se ainda registrar que, em não sendo possível a comprovação por 

parte do SAAE de que está recebendo equipamento com revestimento 
garantindo que as partes internas do medidor não contaminarão a água potável, 
de acordo com Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da 
Saúde de 28 de setembro de 2017, poderá, eventualmente, causar um problema 
de saúde pública vez que água contaminada poderá passar pela tubulação. 

 

https://www.steuler-kch.com/en
https://www.steuler-kch.com/en


 
Importante ainda salientar que o objeto do presente pregão presencial é: 

Registro de Preços para eventual aquisição futura, sob demanda, de 
macromedidores de vazão eletromagnéticos (tubo sensor e conversor de sinais). 

 
Ou seja, o que se pretende eventualmente adquirir é o conjunto tubo e 

conversor de sinais, que juntos, formam o medidor de vazão. 
 
Não se pretende eventualmente adquirir o revestimento do medidor e sim o 

medidor completo. 
 
Dessa forma, se o revestimento é parte integrante do conjunto medidor, é 

certo que a certificação deverá ser emitida em nome do fabricante do conjunto 
que será fornecido e não de parte integrante do conjunto. 

 
Cabe ainda registrar que o edital, em seu item 6.2 – DISPOSIÇÕES 

GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA – subitem 6.2.4 
estabelece: 

 
6.2.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 
  

Por outro lado, acessando o site da WRAS (www.wras.co.uk), temos as 
instruções de como deve se proceder com a solicitação da certificação do 
produto, conforme pode ser verificado nos links: 
https://www.wras.co.uk/approvals/how_do_i_get_a_wras_approval/products/  

 
Neste link, pode se acessar uma ficha de requerimento de certificação do 

produto (estamos enviando-a em anexo a este recurso) e podemos denotar 
claramente a necessidade de informar o fabricante do produto em questão. 

 
Insta ainda salientar que as certificações dos fabricantes, estão disponíveis 

no site da WRAS para consulta por qualquer usuário para constatação da 
veracidade das informações.  

 
No caso dos produtos ISOIL, o link para consulta dos nossos certificados é 

o: https://www.wras.co.uk/search/products_and_materials/isoil 
 
Já no caso dos produtos TRICOMEX, não se encontra tal certificação. 
 

http://www.wras.co.uk/
https://www.wras.co.uk/approvals/how_do_i_get_a_wras_approval/products/
https://www.wras.co.uk/search/products_and_materials/isoil


 
Ademais, na documentação apresentada pela TRICOMEX, eles declaram 

fornecer um medidor denominado “MAGFLOW” de fabricação TRICOMEX. 
 
Ora, como a TRICOMEX é capaz de fabricar um medidor sendo que 

através de uma consulta no CNPJ da empresa, verifica-se que o seu CNAE não 
é de uma indústria, veja recorte do cartão CNPJ com os CNAEs da TRICOMEX 
e o documento completo do cartão CNPJ da TRICOMEX encontra-se junto com 
este recurso: 

  

  
Perguntamos:  
 
1- Como uma empresa que não possui a devida licença por parte da 

Receita Federal se intitula fabricante? 
 

2- Comprovando que a TRICOMEX não é o fabricante, como ela pode 
afirmar a este órgão que está adquirindo o material empregado no 
revestimento do medidor da empresa Steuler-kch?  

 
3- Ademais, não faria muito sentido uma empresa brasileira adquirir um 

revestimento de procedência inglesa para aplicar nos produtos 
supostamente fabricados no Brasil. 

 
Conforme se pode denotar de todo o processo, a recorrida TRICOMEX não 

consegue comprovar o pleno atendimento às premissas estabelecidas em edital. 
 
Desta forma, conforme já exposto, a recorrida TRICOMEX LTDA-EPP, 

deve ser desclassificada do presente certame por não atendimento a diversos 
itens estabelecidos no edital. 

 
Sabemos que, de acordo com a Lei 8.666/93, fonte essencial para a 

realização do pregão, a administração pública, no caso o SAAE, está 
totalmente vinculada ao edital, não podendo afastar-se deste, sob pena de 
anulação judicial dos atos que estão em contradição com o mesmo, de 
acordo com o disposto no artigo 41 da Lei 8.666/93:  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 



 
Ademais, o artigo 45 da Lei 8.666/93, também prevê:  

 Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, 
devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo 
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos 
de controle. 

 
IV - DO PEDIDOS 

 
 Ante ao exposto, requer seja a proposta da empresa TRICOMEX LTDA – 

EPP desclassificada por não atender a diversos itens estabelecidos no edital, 
conforme amplamente comprovado pela recorrente.  

 
 
N. termos 
 
Pede deferimento. 

 
Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2020. 

 
 

______________________________________________ 
Gustavo de Araújo Lamon. 

Procurador da Isoil Lamon Indústria de Equipamentos e Serviços de 
Instrumentação Ltda. 

 

GUSTAVO DE 
ARAUJO 
LAMON:037699
47622

Assinado de forma 
digital por GUSTAVO DE 
ARAUJO 
LAMON:03769947622 
Dados: 2020.11.11 
09:57:42 -03'00'
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FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO F2 PARA 

APROVAÇÃO DO PRODUTO WRAS 
 

O Regime Consultivo do Regulamento da Água aprova acessórios e materiais de água que atendam aos 

requisitos dos Regulamentos de Abastecimento de Água (Acessórios de Água) naInglaterra,  País de 

Gales e Irlanda do Norte,  e  estatutos da Água Escocesa de 2004.. 
 
Os acessórios de água não devem ser desperdiçados, mal utilizados, consumir indevidamente ou 

contaminar o abastecimento de água.   
 
Para avaliar isso, os acessórios são testados de acordo com os requisitos de desempenho da Especificação 

dos Reguladores e outros requisitos relevantes do Regulamento.   
 
WRAS Umpproval é concedido por representantes dos Fornecedores de Água a acessórios que foram 

examinados e encontrados para satisfazer plenamente os requisitos do Regime. 
 
Asinformações detalhadas neste aplicativo serão usadas pelo Esquema para produzir sua documentação 

de aprovação e listagem de diretórios  se sua solicitação  for aprovada. Portanto,ele  é necessáriopara 

confirmar a  exatidão de todas as  informações fornecidas  ao assinar o formulário de solicitação.   
É um requisito que você deve notificar o Esquema de quaisquer alterações nas informações 

detalhadas neste formulário durante a avaliação do produto  e durante todo o período para o qual a 

Aprovação éválida. 

Todos os pedidos de aprovação do WRAS devem incluir o seguinte: - 
(Por favor, marque as caixas abaixo para indicar que você incluiu todas as informações necessárias) 
 

 Um formulário de aplicação F2 preenchido.  
      (Certifique-se de preencher todas as seções indicando 'não aplicável' se for o caso) 

 Desenhos de assembleia geral do produto e desenhos detalhados de todos os componentes 

relacionados à aplicação.  

 Manuais de instalação, quando aplicável, para todos os itens relacionados ao aplicativo.  

 Fotografias do produto e marcas de identificação (Isso é opcional atualmente) 
 
Todos os pedidos de aprovação do WRAS estão sujeitos aos Termos e Condições Padrão de Aprovação 

de Acessórios WRAS, conforme alterado de tempos em tempos ("Termos padrão de aprovação"). Os 

atuais Termos de Aprovação Padrão estão disponíveis no site da WRAS: www.wras.co.uk 
 
(Por favor, esteja ciente de que a não inclusão de qualquer um dos itens listados acima pode resultar em 

um atraso no processamento de sua aplicação.) 
 

 

http://www.wras.co.uk/
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Além dos requisitos acima, os catálogos de produtos, manuais de informações do produto e outras 

documentações relativas ao produto devemser submetidos.. 

 
 

  
 
 
Uso oficial apenas 

Número da 

amostra 

 

          FORMULÁRIO F2    

 
1. Categoria de inscrição  (Marque uma das caixas abaixo) 

 Primeira aplicação  Número de aprovação anterior da auditoria de 5 

anos 
 

2. Status atual de 

fabricação do produto 

The  

Produção   Pré-produção  Protótipo  

Observe que amostras de pré-prode protótipos podem exigir testes de 

auditoria da amostra de produção antes da aprovação ser dada 
3. Nome e Endereço de Umpplicant  ("Candidato") 

(Por favor, esteja ciente de que, a menos que seja informado de outra forma, o nome da empresa 

aqui fornecido será o publicado no certificado) 
Nome da empresa: 
Endereço: 
 
 
 
 
 
 
Número de telefone:  
Número de fax: 
Site da empresa: 
Endereço de e-mail da empresa: 
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4. Entre em contato com details do responsável por estapplicação: the Person Responsible for 

This A  
Nome: 
Nome da empresa: 
Endereço: 
 
 
 
 
 
 
Endereço de e-mail: 
Número de telefone: 
Número do celular: 
Fax: número: 

Está agindo como agente? Por favor, indique sim ou não. 

5. Nome e umvestido ddo Fabricantedo Produto(s) 
Quando for solicitada a aprovação para acessórios que são fabricados ou montados em mais de 

um local, liste todos os locais de fabricação ou endereços da fábrica de montagem. 
 
Empresa name: 
Endereço: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O fabricante deve ser incluído na aprovação? Por favor, indique sim ou não. 
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6. Contatos/Correspondência  
 
Estágio de pré-aprovação do pedido 
Todo o contato e/ou  correspondência devem ser direcionados para a pessoa nomeada em:: 
 

Por favor, marque conforme apropriado seção 3 ou  seção 4  ou  seção 5 

 
Aprovação pós-aprovação  
Toda a documentação de aprovação deve  ser enviada para a atenção da pessoa nomeada, no 

endereço dado, em: 

Por favor, marque conforme apropriado seção 3 ou  seção 4  ou  seção 5 

 
Qualquer outra correspondência, incluindo quaisquer lembretes de que a aprovação expira (carta de 

auditoria/lembrete), será direcionada ao 'Requerente' nomeado na seção 3. 
 

7. Produto(s) Name(s)  
Por favor, informe todos os números de modelos/nomes de produtos/códigos de produtos para os 

quais a aprovação é procurada 
(Por favor, note que as informações aqui fornecidas formarão a base de qualquerdocumentação 

deaprovação sub-seqüente, o esquema não concede aprovações para nomes genéricos de 

modelos, ou seja, ajuste de compressão de latão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tipo de encaixe de água para o qual a aprovação é procurada 
Por favor, informe o tipo de produto genérico, por exemplo, máquina de lavar, válvula de portão, 

WC etc. 
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9.) Description of Markings Pressentimento no  Produto: 
 
 
 
 
Localização da marcação, por exemplo, no corpo da válvula, na etiqueta adesiva na tampa: 
 
 
 
Por favor, indique se alguma das marcas provavelmente mudará durante a vida útil da 

aprovação, por exemplo, data de fabricação ou elenco ou números de 8:  
 
 
 
 

10.) 
Características Mecânicas 

  
Barra de pressão máxima de trabalho (se aplicável)                     bar 
 
Temperatura de operação máxima (se aplicável) oC 
 
Para os acessórios que possuem uma gama de pressões máximas de trabalho, inclua detalhes 

adicionais abaixo. (Por exemplo, tubos de encanamento de plásticos para uso de água quente e 

fria podem ser: 
12.5 bar @ 20 ºC, 6 bar @ 95 ºC, 3 bar @ 105 ºC ) 
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 Declaração 
 
I / Nós, o Requerente nomeado na seção 3 deste Formulário F2, declaramos o seguinte: 
 
 

1.) Limos e entendemos e aceitamos os termos aplicáveis aos pedidos de aprovação do WRAS, conforme estabelecido 

nos Termos de Aprovação Padrão; 
 

2.) Confirmamos que, quando os números de aprovação de materiais wras ou relatórios de teste BS6920  são 

referenciados nesta aplicação, o material utilizado permanece idêntico aomaterial those(s)   testado na 

documentação de suporte ou previamente aprovado pela WRAS. Nenhum ingrediente foi adicionado, direta ou 

indiretamente durante o processo de fabricação e o material não foi modificado de forma alguma. 
 

3.) Salvo indicação em contrário no Cronograma de Materiais estabelecido no Apêndice A  deste Formulário F2, 

confirmamos que quando um componente é fabricado a partir de Polifenilenoóxido (PPO), Polifenileno Ether (EPI) 

ou Polyoximetileno (POM), o componente tem uma superfície molhada de menos de 3.000mm². 
 

4.) Garantimos a exatidão e a completude de todas as informações contidas neste Formulário F2 e quaisquer outras 

informações agora ou posteriormente fornecidas por mim/us e/ou nossossenhores Aao WRAS e/ou à instalação de 

teste relevante em conformidade com este aplicativo e confirmamos que nenhuma dessas informações  é ou 

pode ser interpretada como enganosa de qualquer forma. 
 

5.) O Agente cujos detalhes estão estabelecidos na seção 4 deste Formulário F2 está devidamente autorizado a 

representar e responder a todas as perguntas em nome do Requerente em relação a esta solicitação. I/nós, o 

Requerente, concordamos em ratificar todos os atos e omissões do Agente em relação a este pedido e indenizar a 

WRAS por eventuais perdas incorridas em decorrência de qualquer violação dos Termos de Aprovação Padrão pelo 

Requerente e/ou pelo nosso  Agente(s)). 
 
 

Assinado:.................................................... ......... 
Nome:........................................................................................................................ ........................................................................

...... ......... 
O Requerente (Diretor ou outro funcionário autorizado do requerente) 
 
Data:.................................................. 
 
Nota importante: Esta declaração deve ser assinada pelo Requerente (idealmente um diretor na empresa)  e não deve 

ser assinada pelo Agente em nome do Requerente. 
 
Por favor, devolva as inscrições completas para o recurso escolhido para a Casa de Teste, detalhes de contato abaixo: 
 

Kiwa Ltd, 
(Watertec Trading Division) 
26a Rassau Industrial Estate, 
Rassau, 
Ebbw Vale, 
Gwent 
NP23 5SD, 
Reino unido 
+44 (0) 1495 308 185 
david.jay@kiwa.co.uk 

NSF International.. 
Fern Close, 
Pen-y-Fan Industrial Estate, 
Oakdale  
Gwent 
NP11 3EH, 
Reino unido 
+44 (0) 1495 236 260 
wras-approvals@nsf.org 

mailto:david.jay@kiwa.co.uk
mailto:wras-approvals@nsf.org
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Observe::  cópias adicionais  deste formulário podem ser baixadas no site da WRAS  www.wras.co.uk 

http://www.wras.co.uk/


APÊNDICE UM 
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Uso oficial 

apenas 

 
 

 

Número da 

amostra 
 

 
APÊNDICE A– CRONOGRAMA DE MATERIAIS 
Por favor, liste todas as partes do encaixe, metálico e não metálico, que entrarão em contato com água saudável. 
(Nota: Por favor, inclua todos os lubrificantes/adesivos/compostos de articulação/fitas que  são usados durante a montagem) 
 

MODELO E DESENHO 

NÃO: 
 

 

Número 

do item 

no 

desenho 

Descrição geral do item, 

incluindo material de fabricação 

(por exemplo, mola ou o-ring). 

Fabricante de material 

ou componente. 

Tradename e tipo de 

material, incluindo grau, 

cor e dureza da costa 

quando aplicável (por 

exemplo, EPDM 123). 

Número de 

aprovação do 

WRAS ou incluiu 

referência ao 

relatório de teste 

BS 6920. 

Processo de fabricação 

(por favor, detalhe o 

processo usado para 

fazer o componente, 

por exemplo, 

moldagem por injeção). 
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Assinado:.................................................... ......... Nome:........................................................................................................................ .............................................................................. 
.................... Encontro........................................................................................................................ 
A pessoa que assina a declaração F2 deve assinar todas as páginas do Apêndice A 
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Uso oficial 

apenas 

 
 
 

Número da 

amostra 
 

 
APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE MATERIAIS CONTINUADO 
 

MODELO E DESENHO 

NÃO: 
 

 

Número 

do item 

no 

desenho 

Descrição geral do item, 

incluindo material de fabricação 

(por exemplo, mola ou o-ring). 

Fabricante de material ou 

componente. 

Tradename e tipo de 

material, incluindo grau, cor 

e dureza da costa quando 

aplicável (por exemplo, 

EPDM 123). 

Número de 

aprovação do 

WRAS ou incluiu 

referência ao 

relatório de teste 

BS 6920. 

Processo de fabricação 

(por favor, detalhe o 

processo usado para 

fazer o componente, 

por exemplo, moldado 

por injeção). 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Assinado:.................................................... ......... Nome:........................................................................................................................ .............................................................................. 
.................... Encontro........................................................................................................................ 
 A pessoa que assina a declaração F2 deve assinar todas as páginas do Apêndice A 
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Uso oficial 

apenas 

 
 
 

Número da 

amostra 
 

 
APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE MATERIAIS CONTINUADO 
 

MODELO E DESENHO 

NÃO: 
 

  

Número 

do item 

no 

desenho 

Descrição geral do item, 

incluindo material de fabricação 

(por exemplo, mola ou o-ring). 

Fabricante de material ou 

componente. 

Tradename e tipo de  

material, incluindo grau, cor 

e dureza da costa quando 

aplicável (por exemplo, 

EPDM 123). 

Número de 

aprovação do 

WRAS ou incluiu 

referência ao 

relatório de teste 

BS 6920. 

Processo de fabricação 

(por favor, detalhe o 

processo usado para 

fazer o componente, 

por exemplo, moldado 

por injeção). 
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Assinado:.................................................... ......... Nome:........................................................................................................................ .............................................................................. 
.................... Encontro........................................................................................................................ 
 A pessoa que assina a declaração F2 deve assinar todas as páginas do Apêndice A 
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F2 APPLICATION FORM FOR WRAS PRODUCT APPROVAL 

 
The Water Regulations Advisory Scheme approves water fittings and materials that meet the 
requirements of the Water Supply (Water Fittings) Regulations in England, Wales and Northern Ireland, 
and The Scottish Water Byelaws 2004.  
 
Water fittings must not waste, misuse, unduly consume or contaminate the water supply.   
 
In order to assess this, fittings are tested against the performance requirements of the Regulators’ 
Specification and other relevant requirements of the Regulations.   
 
WRAS Approval is granted by representatives of the Water Suppliers to fittings that have been examined 
and found to fully satisfy the requirements of the Scheme. 
 
The information detailed in this application will be used by the Scheme to produce your approval 
documentation and directory listing if your application is approved. You are therefore required to 
confirm the accuracy of all information provided by signing the application form.   
It is a requirement that you must notify the Scheme of any changes to the information detailed in this 
form during the assessment of the product and throughout the period for which the Approval is valid. 

All applications for WRAS Approval must include the following: - 
(Please tick the boxes below to indicate that you have included all of the information required) 
 

 A completed F2 application form.  
      (Please ensure you fill in every section indicating ‘not applicable’ if appropriate) 

 General assembly drawings of the product and detailed drawings of all components relating to the 
application.  

 Installation manuals, where applicable, for all items relating to the application.  

 Photographs of the product and identification marks (This is currently optional) 
 
All applications for WRAS Approval are subject to the Standard Terms and Conditions of WRAS Fittings 
Approval as amended from time to time (“Standard Terms of Approval”). The current Standard Terms of 
Approval are available from the WRAS website: www.wras.co.uk   
 
(Please be aware that failure to include any of the items listed above may result in a delay when 
processing your application.) 
 
In addition to the above requirements product catalogues, product information manuals and other 
documentation relating to the product should also be submitted. 

 

http://www.wras.co.uk/
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Official use only 

Sample Number 
 

          FORM F2    

 

1. Application category  (Please tick one of the boxes below) 

 First application  5 year Audit             previous approval number  

2. Current Manufacturing 
Status of The Product 

Production   Pre-production  Prototype  

Please note pre-production and prototype samples may require audit 
testing of the production sample before approval is given 

3. Name and Address of Applicant (“Applicant”) 
(Please be aware that unless advised otherwise the company name provided here will be that 
published on the certificate) 
Company name: 
Address: 
 
 
 
 
 
 
Telephone number:  
Fax number: 
Company website: 
Company email address: 

4. Contact Details of the Person Responsible for This Application:  
Name: 
Company name: 
Address: 
 
 
 
 
 
 
Email address: 
Telephone number: 
Mobile number: 
Fax: number: 

Are you acting as an agent? Please indicate yes or no 
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5. Name and Address of Manufacturer of Product(s)  
Where approval is sought for fittings that are manufactured or assembled at more than one 
site, please list all of the manufacturing sites or assembly plant addresses. 
 
Company name: 
Address: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Should the manufacturer be included on approval? Please indicate yes or no 

6. Contacts/Correspondence  
 
Pre approval application stage 
All contact and/or correspondence should be directed toward the person named in:  
 

Please tick as appropriate Section 3         or section 4       or section 5    

 
Post approval  
All approval documentation should be sent for the attention of the person named, at the address 
given, in: 

Please tick as appropriate Section 3        or section 4      or  section 5    

 
Any other correspondence, including any reminders that the approval is due to expire 
(audit/reminder letter), will be directed to the `Applicant` named in section 3. 
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7. Product(s) Name(s)  
Please state all model numbers/product names/product codes for which approval is sought 
(Please note  that the information provided here will form the basis of any subsequent approval 
documentation, the scheme does not grant approvals for generic model names i.e. Brass 
compression fitting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Type of the water fitting for which approval is sought 
Please state the generic product type e.g. Washing Machine, Gate Valve, WC etc. 
 
 
 
 
 

9.) Description of Markings Present on Product: 
 
 
 
 
Location of marking, e.g. on valve body, on adhesive label on cover: 
 
 
 
Please indicate whether any of the marking is likely to change during the lifetime of the 
approval, e.g. date of manufacture or cast or ID numbers:  
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10.) 
Mechanical Characteristics 

  
Maximum working pressure  (if applicable)                       bar 
 
Maximum operating temperature  (if applicable)                 ºC 
 
For fittings that have a range of maximum working pressures please include additional details 
below. (For example plastics plumbing pipes for hot and cold water use might be: 
12.5 bar @ 20 ºC, 6 bar @ 95 ºC, 3 bar @ 105 ºC ) 
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 DECLARATION 
 
I / We, the Applicant named in section 3 of this Form F2, declare as follows: 
 
 

1.) I/we have read and  understand and accept the terms applicable to applications for WRAS Approval as set out in the 
Standard Terms of Approval; 

 
2.) I/we confirm that where WRAS Material Approval numbers or BS6920 test reports are referenced in this application, 

the material used remains identical to those material(s) tested in the supporting documentation or previously 
approved by WRAS. No ingredients have been added, directly or indirectly during the manufacturing process and the 
material has not been modified in any way. 

 
3.) Unless otherwise indicated in the Schedule of Materials set out in Appendix A of this Form F2, I/we confirm that 

where a component is manufactured from Polyphenyleneoxide (PPO), Polyphenylene Ether (PPE) or 
Polyoxymethylene (POM), the component has a wetted surface area of less than 3,000mm². 

 
4.) I/we warrant the accuracy and completeness of all information contained in this Form F2 and any other 

information now or subsequently provided by me/us and/or our Agents to WRAS and/or the relevant test facility 
in pursuance of this application and confirm that none of this information is or may be construed as misleading in 
any way.  

 
5.) The Agent whose details are set out in section 4 of this Form F2 is duly authorised to represent and answer all 

queries on behalf of the Applicant in relation to this application. I/we, the Applicant, agree to ratify all acts and 
omissions of the Agent in connection with this application and to indemnify WRAS for any losses incurred as a 
result of any breach of the Standard Terms of Approval by the Applicant and/or our Agent(s). 
 
 

Signed:…………………………….………………………        Name:………...………………………………..…………… 

The Applicant (Director or other authorised employee of the applicant) 
 
Date:…………..……………………………… 
 
Important Note: This declaration must be signed by the Applicant (ideally a director in the company) and must not be 
signed by the Agent on behalf of the Applicant. 
 
Please return completed applications to your chosen Test House Facility, contact details below: 
 
Kiwa Ltd, 
(Watertec Trading Division) 
26a Rassau Industrial Estate, 
Rassau, 
Ebbw Vale, 
Gwent, 
NP23 5SD, 
UK 
+44 (0) 1495 308 185 
david.jay@kiwa.co.uk  

NSF International. 
Fern Close, 
Pen-y-Fan Industrial Estate, 
Oakdale,  
Gwent, 
NP11 3EH, 
UK 
+44 (0) 1495 236 260 
wras-approvals@nsf.org  

 
Please note: additional copies of this form can be downloaded from the WRAS website www.wras.co.uk  

mailto:david.jay@kiwa.co.uk
mailto:wras-approvals@nsf.org
http://www.wras.co.uk/
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Official use only 

 
 

 

Sample Number  

 
APPENDIX A– SCHEDULE OF MATERIALS  
Please list all parts of the fitting, both metallic and non-metallic, that will come into contact with wholesome water. 
(Note: Please include all lubricants/adhesives/jointing compounds/tapes that are used during assembly) 
 

MODEL AND DRAWING NO:  
 

Item 
number 

on 
drawing 

General description of item 
including material of manufacture 

(e.g. spring or O-ring). 

Manufacturer of material 
or component. 

Tradename & type of the 
material, including grade, 
colour and shore hardness 

where applicable (e.g. 
EPDM 123). 

WRAS approval 
number or 

included BS 6920 
test report 
reference. 

Manufacturing process 
(please detail the 

process used to make 
the component e.g. 
injection moulding). 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Signed:…………………………….………………………Name:………...………………………………..…………………..Date……………………………… 
The person who signs the F2 declaration must sign all pages of Appendix A 
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Official use only 

 
 
 

Sample Number  

 
APPENDIX A – SCHEDULE OF MATERIALS CONTINUED 
 

MODEL AND DRAWING NO:  
 

Item 
number 

on 
drawing 

General description of item 
including material of 

manufacture (e.g. spring or O-
ring). 

Manufacturer of material 
or component. 

Tradename & type of 
material, including grade, 
colour and shore hardness 

where applicable (e.g. EPDM 
123). 

WRAS approval 
number or 

included BS 6920 
test report 
reference. 

Manufacturing process 
(please detail the 
process used to make 
the component e.g. 
injection moulded). 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Signed:…………………………….………………………Name:………...………………………………..…………………..Date……………………………… 
 The person who signs the F2 declaration must sign all pages of Appendix A 
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Official use only 

 
 
 

Sample Number  

 
APPENDIX A – SCHEDULE OF MATERIALS CONTINUED 
 

MODEL AND DRAWING NO:  
  

Item 
number 

on 
drawing 

General description of item 
including material of 

manufacture (e.g. spring or O-
ring). 

Manufacturer of material 
or component. 

Tradename & type of 
material, including grade, 
colour and shore hardness 

where applicable (e.g. EPDM 
123). 

WRAS approval 
number or 

included BS 6920 
test report 
reference. 

Manufacturing process 
(please detail the 
process used to make 
the component e.g. 
injection moulded). 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Signed:…………………………….………………………Name:………...………………………………..…………………..Date……………………………… 
 The person who signs the F2 declaration must sign all pages of Appendix A 

 


