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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 

 

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS VELOCIMÉTRICOS 

MULTIJATOS E TIPO WOLTMANN 

 

 

 

• Solicito esclarecimentos nos termos seguintes: 

 

1) (ANEXO I - item 2.1.3) - Hidrômetro Velocimétrico tipo unijato ou Woltmann, 

diâmetro de 2”. 

 

1.1) Logotipo do SAAE São Carlos impresso na relojoaria; Poderíamos participar com a 

gravação da logomarca à laser no anel de proteção ( que circunda a relojoaria)?  

Resposta: A gravação do logotipo do SAAE poderá ser à laser no anel de vedação. 

 

1.2) Nosso entendimento que os medidores deverão ser pré-equipados, mas sem o 

fornecimento dos emissores de pulso. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Os medidores devem ser pré-equipados, mas sem os emissores de pulso. 

 

 

--- 

2)   (ANEXO I - item 2.1.2) - Hidrômetro Velocimétrico Multijato, diâmetro de 1 

½”, para Qmax 20m³/h (LOTE 02) 

 

2.1) Poderíamos ofertar o medidor com relojoaria plana ao invés de pré equipada? 

Resposta: Os medidores ofertados poderão ser com relojoaria plana. 

 

 

--- 

3)  (ANEXO I - item 2.1.1) - Hidrômetro Velocimétrico Multijato, diâmetro de 1”, 

para Qmax 10m³/h  (LOTE 01) 

 

3.1) Poderíamos ofertar o medidor com relojoaria plana ao invés de pré equipada? 

Resposta: Para o hidrômetro velocimétrico de 1" não é solicitado hidrômetro pré equipado. 

  

 

--- 

4) (ANEXO I - item 5.1.3) - Caso qualquer remessa de hidrômetros seja rejeitada, o 

fornecedor deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da notificação 

recebida, retirar, sob suas expensas, os hidrômetros rejeitados, no local indicado pela 

Autarquia e, no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos contados da mesma notificação, 

entregar uma nova remessa reparada” 

Solicitamos a compreensão pela autarquia que como somente de transporte são necessários 

10 a 15 dias úteis (por ser entrega fracionada) e por serem equipamentos personalizados  ( 

logomarca), são itens que precisam ser programados na produção. Para tanto , mesmo que 

trabalhemos com os maiores rigores em termos de qualidade, solicitamos adequarmos o 

item para substituição em 45 dias. Sendo que a resposta da Não conformidade deverá se 

dar em até 05 (cinco) dias corridos contados da comunicação oficial  sobre as tratativas a 

serem realizadas.  

Podemos participar desta forma? 
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Resposta: Poderá ser solicitada a prorrogação do prazo para entrega dos hidrômetros que 

não estiverem em conformidade, contudo tal prorrogação deverá ser solicitada após o 

recebimento do comunicado do SAAE para a retirada dos hidrômetros não conformes. 
 

 

São Carlos, 19 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcio do Amaral Nishiyama 

Pregoeiro 

Portaria 154/2018 

  

 


