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Esclarecimentos 

 

Tomada de preços nº 2.02.2022 

 

Contratação de empresa para a pesquisa de vazamentos não visíveis e reparo 

de vazamentos de água, na macro região do santa felícia e implantação de 

macromedidores no município de São Carlos/SP. 
 

1) Questionamento: No que se refere ao serviço de calibração, startup e pitometria, 

sabendo-se que a metodologia utilizada possui a mesma complexidade técnica e 

operacional para medidores ultrassônicos e eletromagnéticos (é exatamente o mesmo 

serviço), é correto afirmarmos que atestados de calibração e startup de macromedidores 

eletromagnéticos, somados a atestados de fornecimento de medidor de vazão 

ultrassônico, também são validos para comprovar a capacidade técnica deste item?  

Resposta: No tocante ao item 7.3.2.1, serão aceitos atestados para a realização de 

serviços de calibração, startup e pitometria em macromedidores eletromagnéticos, pois 

são compatíveis com o objeto licitatório. 

 

2) Questionamento: Qual o tipo de material da tubulação que serão instalados os 08 

macro medidores?  

Resposta: O Tipo de material e diâmetro onde serão instalados os macromedidores estão 

discriminados nas folhas de projetos 01_11 a 4_11. 

 

3) Questionamento: Somente serão contemplados medidores de vazão não 

intrusivos? 

Resposta: Sim, está correto o entendimento. 

 

A Tomada de Preços se mantém na seguinte data e horário: 

ABERTURA: O envelope da documentação relativa à Habilitação (Envelope nº 01) e o 

envelope contendo a Proposta (Envelope nº 02), deverão ser entregues, 

impreterivelmente, até o dia 31/05/2022 às 09h00min, ao Setor de Contratos e 

Licitações/GFS, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1500, - Jardim São Paulo - São 

Carlos - SP, e serão abertos às 09h30min do mesmo dia, a critério da Comissão de 

Licitações, de acordo com o item 10 (Do Processamento e Procedimento) e 11 (Da 

Classificação e Do Julgamento). 

* Horário de Brasília. 

 
São Carlos, 26 de maio de 2022. 
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