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Amparo, 13 de Agosto de 2021. 
 

ESCLARECIMENTOS  
 

REFERENTE: Pregão nº 15/2021 (Eletrônico) 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE 
HIDRÔMETROS, TUBETES, PORCAS E AFINS, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 
DO ALMOXARIFADO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME EDITAL 
E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 05 de Agosto de 2021 
respectivamente às 15:19h, e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar 
as seguintes informações: 
 
A empresa ************, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de 
esclarecimentos relativa à descrição dos hidrômetros, referente aos itens 7, 8, 9, 10, 14 
e 18 do anexo I - Termo de Referência.  
 
ITEM 7:  
• O convencional do mercado é que a classe de blindagem magnética seja a de nível I, 
pois atende à grande maioria de aplicações e ambientes no Brasil. O fornecimento de 
peças com classes superiores ao nível I aumentam consideravelmente o custo dessas 
peças e a estrutura de inspeção destes requisitos. Portanto, visando contribuir para a 
competitividade, ampla concorrência e princípio da isonomia, solicitamos que seja 
aceito o medidor com blindagem magnética classe I.  
 
RESPOSTA: Informamos que deverá ser mantida a blindagem magnética de nível III, 
pois quanto maior o nível do hidrômetro o mesmo possui maior eficácia antifraude e O 
SAAE Amparo sempre se utilizou desta exigência. 
 
ITENS 8 E 9:  
• Tendo em vista que os medidores de maior capacidade como, por exemplo, a partir de 
7 m³/h não são montados em nicho ou locais de difícil acesso, não há extrema 
necessidade de que os mesmos possuam relojoaria giratória. Considerando ainda que 
os modelos de mesma capacidade e de muitos fabricantes possuem relojoaria fixa, 
visando aumentar a quantidade de ofertantes para este item, solicitamos que seja 
aceito relojoaria fixa  
• É especificado que o medidor deve atender a uma temperatura de água de 50 °C, 
todavia, não fica claro o fim para que o medidor será utilizado, se será para água fria ou 
quente. Existe hoje uma padronização de que os woltmanns para água fria devem 
atende a temperaturas de 1 a 40 °C, e os de água quente de 40 a 90 °C. Como é 
requerido uma temperatura de 50 °C, solicitamos a confirmação de que seja um 
woltmann para água quente. 
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RESPOSTA: Informamos que deverá ser mantida a relojoaria giratória para hidrômetros 
acima de 7 m3/h, pois apesar de não serem instalados em locais de difícil acesso, não 
existe um padrão de instalação determinado por esta Autarquia, ou seja, o mesmo pode 
ser instalado tanto em linha reta para via quanto de maneiras laterais voltados para as 
divisas. 
 

ITEM 10:  
Para o presente item é requerido o medidor multijato de 2". Solicitamos aceite do 
medidor Woltmann DN50 qual possui especificação superior quanto ao desempenho, 
performance, robustez e baixa perda de carga em comparação com o medidor multijato. 
O medidor WOLTMANN DN50, possui Qmax30m³ e valor competitivo no mercado já 
que foi desenvolvido para oferecer performance ainda melhor. O medidor Woltmann 
Saga também permite que o mecanismo de medição seja removido para verificação, 
manutenção e substituição sem a necessidade de retirar a carcaça da tubulação, o que 
não é possível na tecnologia multijato. Acerca do descrito acima, visando contribuir para 
a competitividade, ampla concorrência e princípio da isonomia, solicitamos que seja 
aceito também como objeto da licitação o medidor Woltmann horizontal de 2". 
 
RESPOSTA: Sim, pode ser aceito o medidor Woltmann. 
 
ITENS 14 E 18:  
Tendo em vista que os medidores de maior capacidade como, por exemplo, a partir de 
7 m³/h não são montados em nicho ou locais de difícil acesso, não há extrema 
necessidade da relojoaria giratória. Considerando ainda que os modelos de mesma 
capacidade e de muitos fabricantes possuem relojoaria fixa, visando aumentar a 
quantidade de ofertantes para este item, solicitamos que seja aceito o medidor com a 
relojoaria não orientável. Nestes termos, pedimos que esclareça as dúvidas acima e 
revise as especificações dos hidrômetros para que a Renova e outras empresas 
possam elaborar uma proposta fiel a especificação técnica solicitada em Edital. 
 
RESPOSTA: Idem aos itens 08 e 09. 
 
 
 

Nada mais, 

 
 

(assinado no original) 
 

SELMA DE MORAES 
Gerente de Suprimentos 

 
 

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

