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Ofício nº 097/2015 

Jaguariúna, aos 13 de outubro de 2015. 

 
Assunto: Pedido de esclarecimentos – Tomada de Preços nº 012/2015 – 
Implantação de Projetos de Setorização e Instalação de Macromedidores na Rede 
de Distribuição de Água.  
 
Prezados Senhores, 

 

Tendo em vista os questionamentos feitos à esta Prefeitura referente à Tomada de 

Preços em epígrafe, seguem abaixo as perguntas e respostas: 

 

1) Item I da Planilha de Orçamento: 

a) Projeto de implantação da setorização com localização, lista de materiais e 

demais informações necessárias. 

Itens VI e VII da Planilha de Orçamento: 

a) Projeto básico ou executivo dos reservatórios metálicos, 

b) Projeto básico ou executivo da base e fundações, dos reservatórios 

metálicos, 

c) Projeto básico ou executivo da hidráulica dos reservatórios e das 

interligações. 

Resposta: A empresa deverá fornecer o reservatório e base, conforme norma 

1- Reservatório: NBR 7821, AWWA D100 e API650 

2- Velocidade do vento NBR 6123 

3- Soldas: AWS A 5.18 e AWS A 5.1 

 

A empresa deverá fornecer reservatório, base e acessórios, conforme legislação 
vigente pertinente a construção de reservatório metálico para água potável. 

 

2) Item VIII da Planilha de Orçamento: 
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a) Aquisição e Instalação de Macromedidores – Fornecer projetos da localização 

e projetos estruturais das caixas de alvenaria, abrigos dos macromedidores. 

Resposta: Todos os projetos estão no ANEXO XVI – Plantas+Setores e 
Setorização-Intervenções do Edital. 

 

3) Item XI da Planilha de Orçamento: 

a) Aquisição e instalação de medidores de nível 

Considerando que os sensores de nível devem estar integrados a um sistema 

de automação, para que se tenha a leitura dos níveis dos reservatórios e no 

Edital não consta o projeto e também na planilha de preços estimativos não 

consta o item automação ou qualquer outro dispositivo eletrônico (display), 

como proceder? 

Resposta: Considerar o fornecimento com medidores de nível com o display, 

para leitura no local, compatível com tecnologias para futura implantação de 

telemetria. 

 

4) Na planilha de preços, consta o fornecimento de macromedidores Vortex, porem 

não consta o fornecimento do TAP para o macromedidor. Há preço apenas para 

TAP de pitometria. Poderia esclarecer se o preço de referência do macromedidor 

é somente do macromedidor ou se já está considerando macromedidor = TAP? 

Resposta: Os acessórios para a instalação dos macromedidores deverão estar 

inclusos na proposta. 

  

Sem mais para o momento. 

 

 

____________________________ 
LILIAN R. S. V. F. PAOLIELLO 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 


