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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
(Setor Técnico do SAAE) 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020 

 

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS MULTIJATOS COM 

DIÂMETRO NOMINAL DE ¾” 

 

 

 

 

1) Referente a especificação do item 1 do Lote 01. 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: A Aquisição dos hidrômetros objeto do presente, em especial o lote de 

medidores com a solicitação de blindagem magnética classe III, foi solicitado 

especificamente em virtude da constatação do grande número ligações que utilizavam o 

super-imã, o que ocasionava o travamento dos cilindros ciclométricos, assim sendo, não é 

possível aceitar o medidor com blindagem magnética classe I. 

 

 

2) Para o item 1 (Lote 01), o edital está especificado o medidor Hidrômetro multijato Qn 

1,5m3/h x 3/4, com blindagem magnética classe III  -  anti-imã, com as seguintes 

características: 

- Diâmetro nominal 20mm (3/4”); 

- Vazão Máxima de 3,0 m³/h; 

- Vazão Nominal de 1,5 m³/h; 

- Classe Metrológica B (H) e A (V); 

- Comprimento 115mm 

Porém para o  medidor multijato com a  vazão mencionada o comprimento correto seria 

190mm. Devemos cotar o medidor multijato com o comprimento de 190mm ou devermos 

cotar o medidor unijato com o comprimento de 115mm? 

 

Resposta: Deve ser cotado o medidor multijato com comprimento de 115mm. 

 

 

3) Com referencia a inspeção, podemos considerar que os testes serão realizados no 

laboratório do fabricante certificado pelo INMETRO? 

 

Resposta: Sim, os testes de inspeção serão feitos na laboratório da empresa Contratada, 

sendo que as amostras(caso exigidas) os testes serão feitos na Sede do SAAE. 

 

 

4) Para fins de verificação de custos, e caso seja necessário a confirmação em laboratório 

de terceiros quais os laboratórios credenciados pelo SAAE? 
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Resposta: Normalmente se necessário é efetuado na Sede do SAAE ou em outro 

laboratório indicado pela contratada. 

 

 

 

 
 

São Carlos, 20 de outubro de 2020. 

 

 

 

Marcio do Amaral Nishiyama  

Pregoeiro 

Portaria 117/2019 


