
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

Setor de Contratos e Licitações - Pregão Eletrônico 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019 1 

 

 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019 

 

AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO TIPO ELETROMAGNÉTICO DE TUBO PARA 

MONTAGEM JUNTO AOS POÇOS DE ÁGUA VERMELHA II, PORTAL DO VALE, MARIA 

STELLA FAGÁ, VITAL BRASIL, ETA-CEAT, SANTA EUDÓXIA, QUINTA FELICIDADE, 

PARQUE FABER I, TRAMMER E EDUARDO ABDELNUR. 

Comunicamos que o edital em epígrafe sofreu alterações em seu termo de 

referência. 

Segue, abaixo, nova redação: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de medidores de vazão tipo 

eletromagnético de tubo para montagem junto aos poços de Água Vermelha II, Portal do 

Vale, Maria Stella Fagá, Vital Brasil, ETA-CEAT, Santa Eudóxia, Quinta Felicidade, Parque 

Faber I, Trammer e Eduardo Abdelnur. 

 

1.2. Especificações, Quantitativos e Valores Estimados:  
 

LOTE 01 

Item Descrição Quant. Un. 
Valor Estimado 
Total do Item  

01 

Medidor de Vazão eletromagnético de tubo com conversor 

remoto, características técnicas: Diâmetro: 50mm, 

Conexão ao processo: Flangeado, Range de Medição: 
0~0,25 m/s (mínimo) e 0~12 m/s (máximo), Material do 

tubo magnético: Aço Inox 304, Material do Flange: Aço 
carbono com pintura epoxi eletrostática anticorrosiva ou 
com acabamento melhor para não haver problemas de 
corrosão, Material do Revestimento: Poderá ser 
Poliuretano, EPDM, Ebonite ou outro material que o 
fabricante possua desde que não haja contaminação do 
fluído haja visto que é para consumo humano, Classe de 

Proteção do tubo sensor: IP 68, Precisão: + - 0,50% do 
Span calibrado, Eletrodos & Aterramentos: Aço Inox 316L, 
Tipo de eletrodo: fixo, Temperatura Ambiente: - 25ºC ~ 
60ºC, Flange de Conexão: NBR 7675, Pressão Máxima do 
Processo:16 bar, Anel de aterramento: Aço inox 316L. 
Conversor remoto características: Display: LCD, indicação 

local de vazão positiva e negativa, vazão instantânea, 
Sinal de Saída Analógica: 4-20 mA, Sinal de Saída Digital: 

Pulso, Sinal de Saída via Pulsos: Temporização 
selecionável, Classe de Proteção conversor: IP 65 ou 
superior, Material de Construção conversor: Alumínio, 
Diagnósticos do conversor :Falhas no tubo 
eletromagnético, no conversor, detecção de tubo vazio, 

fuga do range de medição, inversão do sentido do fluxo, 
volume, Alimentação: 24 Vcc. Deverá ser incluso 
protetores de Surto para Bobina, Eletrodo e Sinal. 
Relatório de calibração do medidor deverá ser 
fornecido junto com o equipamento.         

02 PÇ R$ 17.633,60  
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02 

Medidor de Vazão eletromagnético de tubo com conversor 

remoto, características técnicas: Diâmetro: 100mm, 
Conexão ao processo: Flangeado, Range de Medição: 
0~0,25 m/s (mínimo) e 0~12 m/s (máximo), Material do 
tubo magnético: Aço Inox 304, Material do Flange: Aço 
carbono com pintura epoxi eletrostática anticorrosiva ou 
com acabamento melhor para não haver problemas de 
corrosão, Material do Revestimento: Poderá ser 

Poliuretano, EPDM, Ebonite ou outro material que o 
fabricante possua desde que não haja contaminação do 
fluído haja visto que é para consumo humano, Classe de 
Proteção do tubo sensor: IP 68, Precisão: + - 0,50% do 
Span calibrado, Eletrodos & Aterramentos: Aço Inox 316L, 
Tipo de eletrodo: fixo, Temperatura Ambiente: - 25ºC ~ 

60ºC, Flange de Conexão: NBR 7675, Pressão Máxima do 
Processo:16 bar, Anel de aterramento: Aço inox 316L. 
Conversor remoto características: Display: LCD, indicação 
local de vazão positiva e negativa, vazão instantânea, 

Sinal de Saída Analógica: 4-20 mA, Sinal de Saída Digital: 
Pulso, Sinal de Saída via Pulsos: Temporização 
selecionável, Classe de Proteção conversor: IP 65 ou 

superior, Material de Construção conversor: Alumínio, 
Diagnósticos do conversor: Falhas no tubo 
eletromagnético, no conversor, detecção de tubo vazio, 
fuga do range de medição, inversão do sentido do fluxo, 
volume, Alimentação: 24 Vcc. Deverá ser incluso 
protetores de Surto para Bobina, Eletrodo e Sinal. 
Relatório de calibração do medidor deverá ser 
fornecido junto com o equipamento.         

04 PÇ R$ 42.147,60  

03 

Medidor de Vazão eletromagnético de tubo com conversor 

remoto, características técnicas: Diâmetro: 150mm, 
Conexão ao processo: Flangeado, Range de Medição: 
0~0,25 m/s (mínimo) e 0~12 m/s (máximo), Material do 
tubo magnético: Aço Inox 304, Material do Flange: Aço 

carbono com pintura epoxi eletrostática anticorrosiva ou 

com acabamento melhor para não haver problemas de 
corrosão, Material do Revestimento: Poderá ser 
Poliuretano, EPDM, Ebonite ou outro material que o 
fabricante possua desde que não haja contaminação do 
fluído haja visto que é para consumo humano, Classe de 
Proteção do tubo sensor: IP 68, Precisão: + - 0,50% do 
Span calibrado, Eletrodos & Aterramentos: Aço Inox 316L, 

Tipo de eletrodo: fixo, Temperatura Ambiente: - 25ºC ~ 
60ºC, Flange de Conexão: NBR 7675, Pressão Máxima do 
Processo:16 bar, Anel de aterramento: Aço inox 316L. 
Conversor remoto características: Display: LCD, indicação 
local de vazão positiva e negativa, vazão instantânea, 
Sinal de Saída Analógica: 4-20 mA, Sinal de Saída Digital: 

Pulso, Sinal de Saída via Pulsos: Temporização 
selecionável, Classe de Proteção conversor: IP 65 ou 
superior, Material de Construção conversor: Alumínio, 

Diagnósticos do conversor: Falhas no tubo 
eletromagnético, no conversor, detecção de tubo vazio, 
fuga do range de medição, inversão do sentido do fluxo, 
volume, Alimentação: 24 Vcc. Deverá ser incluso 

protetores de Surto para Bobina, Eletrodo e Sinal. 
Relatório de calibração do medidor deverá ser 
fornecido junto com o equipamento.         

04 PÇ R$ 47.029,80  

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01 R$ 106.811,00 

* PÇ = peça(s);  
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1.3.  DA QUANTIDADE DE CABO PARA CADA MEDIDOR DO LOTE 1 

1 - Medidores de 50 mm = 20 metros de cabo para ligação do primário até o secundário 

(conversor) 

2 - Medidores de 100 mm = 30 metros de cabo para ligação do primário até o secundário 

(conversor) 

3 – Medidores de 150 mm = 20, 30, 40 e 50 metros de cabo para ligação do primário até o 

secundário (conversor) respectivamente. 

1.4.  DOS PROTETORES DE SURTO 

Deverá ser incluso na proposta, todos os protetores de surto para bobina, eletrodo e sinal. 

1.5.  VISITA TÉCNICA PARA STARTUP DOS MEDIDORES 

Deverá ser considerado na proposta um dia de visita técnica para acompanhamento e 

startup dos medidores. 

 

1.6.  CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A empresa deverá possuir ou ser parceira de um laboratório acreditado a órgãos nacionais 

ou internacionais para calibração de seus medidores de vazão eletromagnéticos garantindo 

assim qualidade e certeza dos dados que serão lidos pelo equipamento. Deverá ser 

fornecido junto com o equipamento relatório de calibração acreditado junto a órgão nacional 

ou internacional de calibração. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A aquisição dos medidores é necessária para melhorar as informações referentes à 

produção de água nos poços em questão. 

 

3. OBJETIVO 

 

- Medição de vazão nos poços relacionados; 

- Acompanhar diariamente a produção do poço; 

- Acompanhar histórico da vazão do poço e possível desgaste mecânico do conjunto moto 

bomba. 

 

4. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues em sua totalidade. 

 

4.2. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

úteis após o recebimento da Nota de Empenho ou pedido de compras. Será considerada 

como recusa formal a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE. 

4.3. A entrega dos materiais deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento 

dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de 

acordo com as especificações. 

4.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas no 

Edital e seus Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por 

parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição. 
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4.5. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, 

desde que comprovada à existência de defeito, ainda que a verificação só se tenha tornado 

possível no decorrer de sua utilização. 

 

4.6.  A substituição do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a 

contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse 

prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis. 

 

4.7.  Deverão ser entregues no setor de Almoxarifado, localizado na Rua José Casale, nº 

400. CEP-13570-450. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles. 

 

4.8. O recebimento do objeto será: 

 

4.8.1. Provisório: Na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações solicitadas.   

 

4.8.2. Definitivo: Após a conclusão da conferencia e testes necessários e sua consequente 

aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

 

5. GARANTIA 

 

5.1. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da 

data do recebimento dos mesmos; 

 

5.2. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia 

mencionada no subitem anterior, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento 

similar; 

 

5.3. No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente ser substituída, a garantia 

será contada a partir da nova data de entrega; 

 

Em virtude das alterações ocorridas no Pregão Eletrônico nº 040/2019, fica 

designado para a seguinte data e horários:  

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09 horas do dia 19/07/2019. 

 

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 horas do dia 19/07/2019. 

 

* Horário de Brasília. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

 

São Carlos, 03 de julho de 2019. 

 

Paula Valeria Marcatti 

Pregoeira 

Portaria 154/2018 

 

 


