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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020 

 

Aquisição de Abraçadeiras Monopartidas produzidas em aço inox 
 

Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu alterações em seu   

item 7 - DO VALOR ESTIMADO, bem como no ANEXO II – DO OBJETO E DO 

ORÇAMENTO ESTIMADO, quanto aos valores estimados, conforme descrito a seguir: 

 

EDITAL 
 

7. DO VALOR ESTIMADO: 

 

7.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 46.218,00 (quarenta e seis 

mil, duzentos e dezoito reais).  

 

ANEXO II -  DO OBJETO E DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

LOTE 01 

Item Descrição dos Materiais Quant. Un. 
Valor Estimado  

Total do Item 

01 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 2", 

com sistema de vedação fabricado em borracha 

tipo  EPDM,  com sistema de fechamento através 

de: travas, parafusos fixos, porcas de aperto e 

arruelas de aço  inoxidável  AISI 304 , 

comprimento  mínimo de 200 mm.          

120 PÇ R$ 29.640,00 

02 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 3", 

com sistema de vedação fabricado em borracha 

tipo  EPDM,  com sistema de fechamento através 

de: travas, parafusos, porcas de fixação e 

arruelas de aço  inoxidável  AISI 304 , 

comprimento mínimo de 250mm.          

10 PÇ R$ 3.900,00 

03 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 4", 

sistema de vedação fabricado em borracha tipo  

EPDM,  com sistema de fechamento através de: 

travas, parafusos, porcas de fixação e arruelas 

de aço  inoxidável  AISI 304 , comprimento  

mínimo de 250mm.          

10 PÇ R$ 4.100,00 

04 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 6", 

com sistema de vedação fabricado em borracha 
tipo  EPDM,  com sistema de fechamento através 

de: travas, parafusos, porcas de fixação e 

arruelas de aço  inoxidável  AISI 304 , 

comprimento  mínimo de 250 mm.          

05 PÇ R$ 2.920,00 
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05 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 8", 

com sistema de vedação fabricado em borracha 

tipo  EPDM,  com sistema de fechamento através 

de: travas, parafusos, porcas de fixação e 

arruelas de aço  inoxidável  AISI 304 , 

comprimento  mínimo de 300 mm.          

02 PÇ R$ 1.436,00 

06 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 14", 

com aberturas mínima entre 351 mm á abertura 

máxima entre 378 mm, com sistema de vedação 

fabricado em borracha tipo  EPDM,  com sistema 

de fechamento através de: travas, parafusos, 

porcas de fixação e arruelas de aço  inoxidável  

AISI 304 , comprimento mínimo de 350mm.          

02 PÇ R$ 1.980,00 

07 

Abraçadeira monopartida fabricada em aço 

inoxidável  AISI 304 para redes de tubos de 

ferro fundido/aço com diâmetro nominal de 16", 

com aberturas mínima entre 401 mm à abertura 

máxima entre 429mm, com sistema de vedação 

fabricado em borracha tipo  EPDM,  com sistema 

de fechamento através de: travas, parafusos, 

porcas de fixação e arruelas de aço  inoxidável  

AISI 304 , comprimento mínimo de 350 mm.          

02 PÇ R$ 2.242,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01 R$ 46.218,00 

 

Devido às alterações ocorridas, o Pregão Eletrônico nº 045/2020 fica designado 

para a seguinte data e horários:  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 05/08/2020. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 05/08/2020. 

 

*Horário de Brasília 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

 

São Carlos, 22 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Paula Valeria Marcatti 

Pregoeira 

Portaria nº 117/2019 

 

 

 


