
 
 

Capinzal/SC, 24 de agosto de 2017 

 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2017 – Esclarecimento 04 

 

Prezados participantes, 

Em atenção à consulta formulada por empresa(s) interessada(s) no referido processo, seguem 

esclarecimentos da comissão de licitação: 

 

Questionamento 01: 

 

“No item 3: "(...) O hidrômetro a ser fornecido para o comprador deverá se comportar como Classe 

B em todas as posições." Esta especificação leva a entender que o medidor deverá operar na classe 

B em toda e qualquer posição de instalação, o que para um medidor velocimétrico é impossível, 

visto sua concepção. Para que seja exigido que um medidor de água opera na classe B em toda e 

qualquer posição, o mesmo deveria ser ultrassônico e portanto de valor muito superior ao padrão 

especificado neste edital. 

Solicitamos portanto que seja alterada esta especificação, passando a constar o seguinte texto: "(...) 

O hidrômetro a ser fornecido para o comprador deverá se comportar como Classe B quando 

instalado na posição horizontal."” 

 

Resposta Questionamento 01: 

Conforme norma técnica, os hidrômetros classe B não podem ser instalados em qualquer posição, 

eles devem ser instalados na horizontal para não perder a classe metrológica. O questionamento está 

correto e o Termo de Referência do Edital corrigido através da Errata n° 03/2017 – CPL/CISAM-

MO. 

 

Questionamento 02: 

“Na letra C do item 3 solicita: "Carcaça em bronze fundido de alta liga com teor de cobre não 

inferior a 60 % (norma da ABNT NBR NM 212), testada e numerada sequencialmente na fábrica." 

Todavia, ao fazer menção ao termo "bronze" a autarquia acaba por limitar a participação de diversos 

fornecedores, que por sua vez produzem seus produtos com carcaças à base de liga de latão, cujo 

elemento base principal da liga também é o cobre, porém difere da liga de bronze principalmente 

pela proporção do elemento chumbo, que na liga de latão é bem menor. 

Diante disso, solicitamos que amplie a participação, não restringindo a licitação apenas aos 

fornecedores que trabalham com liga de bronze.” 

 

Resposta Questionamento 02: 

O termo “bronze” é mantido na especificação técnica uma vez que é um material mais nobre que o 

latão, com grande resistência a abrasão e é amplamente utilizado na fabricação de hidrômetros e 

válvulas. 

 

Questionamentos 03: 

“Ainda no item 3 do mesmo item, na letra h, especifica-se que a base de fechamento da relojoaria 

seja fabricada em liga de bronze ou plástico. Observa-se também neste item uma limitação 

desnecessária na especificação do material da base da relojoaria. 

Sugerimos portanto, que está especificação seja substituída por: "(...) caixa fabricada a partir de liga 

de cobre ou em policarbonato transparente de alta resistência (...)". 

 



 
 

Resposta Questionamento 03: 

Na mesma linha de raciocínio do questionamento anterior, optou-se pela liga de bronze. A alteração 

proposta pela empresa, no caso do “policarbonato”, seria mais restritiva, caso acatada. Salienta-se 

que o termo plástico é bastante genérico, já o policarbonato é um tipo de plástico (conforme citado, 

bastante resistente e geralmente utilizado em hidrômetros, caixas de proteção de hidrômetros). 

Assim, conclui-se que os “policarbonatos” estão inclusos no grupo “plásticos”.  
 

 

 

 

 


