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Ofício nº 103/2015 

Jaguariúna, aos 11 de novembro 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: 

 
I - Implantação de Setorização Setor 01 Itens 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 5.1.  
Questão (A): Estes itens apresentam divergência entre o valor total apresentado e a 

multiplicação das quantidades pelos valores unitários. Qual valor correto do item?  

 

RESPOSTA: Na Planilha do Setor 01, somente os preços unitários dos itens 3.1 e 5.1 

não foram multiplicados pelo percentual de 28% da Tabela Sinapi, portanto devem ser 

considerados os valores totais de cada item, sendo que em relação aos demais itens 

estão corretos, conforme Planilha de Orçamento apresentada no Plano Diretor de 

Combate de Perdas (página 45). 

 

II - Implantação de Setorização Setor 04.  
Item 2.2: Válvula Redutora de Pressão operada Hidraulicamente - DN110mm.  
Questão (B): Esta válvula será instalada no setor 04 em um linha de DN150mm, o 

diâmetro da válvula está correto? Caso o diâmetro da válvula esteja correto os registros 

de manobra e as conexões de redução a serem instaladas estão contempladas na 

planilha de preço?  

 

RESPOSTA: Sim, o diâmetro da válvula redutora de pressão está correto (DN110mm) e 

os registros de manobra, conexões de redução estão considerados todos no mesmo 

item 2.5 da Planilha de Orçamento do Setor 04. 
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Item 2.1: Registro de gaveta DN60mm FºFº - com cunha de borracha corpo curto 

com cabeçote.  
Questão (C): Verificamos a aplicação de apenas 1 registro no detalhe 02-04 do projeto 

do setor 04 em uma linha de DN150mm; na planilha de preço constam 2 registros de 

DN60mm. Qual o diâmetro correto do registro a ser considerado?  

 
RESPOSTA: Deverá ser considerados somente 1 registro de DN150mm, conforme 

detalhe 2-4 do Setor 04 

 

VI – Implantação de setorização – Reservatório Parque dos Ipês.  
Item 1.1: Reservatório Setor 05 - Parque dos Ipês - Reservatório metálico para água 

potável, incluindo base, fundação e hidráulica (extravasor, abastecimento e 

descarga). Volume de 300m³.- Altura=20,0m.  
Questão (D): Na descrição do item não verificamos a interligação da saída do 

reservatório com as redes de distribuição do setor 05? O custo deste serviço está 

contemplado no preço do item?   

 

RESPOSTA: Nos serviços aquis descritos não deverá ser considerado a interligação 

com a rede de distribuição, uma vez que o DAE deverá realizar a sondagem para 

verificação das posições das tubulações existentes e posteriormente executará e 

interligação. 

 

VII – Implantação de setorização – Reservatório Roseira.  

Item 1.1: Reservatório Setor 07 - Roseira de Cima - Reservatório metálico para 

água potável, incluindo base, fundação e hidráulica (extravasor, abastecimento e 
descarga). Volume de 200m³. Altura=20m.  
Questão (E): Na descrição do item não verificamos a interligação da saída do 

reservatório com as redes de distribuição do setor 07? O custo deste serviço está 

contemplado no preço do item?  
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RESPOSTA: Nos serviços aqui descritos não deverá ser considerado a interligação com 

a rede de distribuição, uma vez que o DAE deverá realizar sondagem para verificação 

das posições das tubulações existentes, e posteriormente executará e interligação. 

 

VIII – Aquisição e instalação de Macromedidores de vazão.  
Questão (F): Conforme a tabela 02: Macromedidores de vazão existentes e a serem 

instalados no sistema de abastecimento de água de Jaguariúna, não identificamos 

instalação de macromedidor na saída dos reservatórios que serão instalados no setor 05 

e setor 07. Não será instalado nenhum medidor na saída destes reservatórios?  

 

RESPOSTA: No momento, não serão instalados medidores nas saídas desses 

reservatórios. 

 

Questão (G): Existe projeto detalhado para instalação dos macromedidores?  

 

RESPOSTA: não existe projeto detalhado para instalação dos macromedidores, mas 

deverão ser observadas as instruções de instalação dos fornecedores dos equipamentos 

de macromedição especificados. 

  

Questão (H): Após cotação de orçamentos dos macromedidores, identificamos que os 

valores existentes na planilha do edital estão defasados em relação ao preço de 

mercado atual e que não existe menção na planilha dos materiais periféricos e 

acessórios necessários à instalação dos medidores, tais como painel, eletrodutos, 

pedestal, cabos etc. Será necessária a instalação destes acessórios e caso forem 

necessários os seus valores estão contemplados da planilha do edital? 

 

RESPOSTA: Considerando que os materiais periféricos e acessórios necessários, fazem 

parte integrante a instalação dos medidores e considerando que a empresa realizou 

vistoria técnica conforme atestado técnico emitido por este Departamento, fica claro que 
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é necessário que o equipamento seja montado de forma a considerar todas as peças 

para o seu total e pleno funcionamento. 

 

QUESTÃO (I): Ao analisarmos os projetos fornecidos no Termo de Referência, a 

respeito das intervenções nos setores de Jaguariúna, observamos que para os projetos 

de instalação de VRP e de válvulas bloqueadoras, a quantidade de peças previstas no 

projeto é diferente das peças necessárias para instalação. Notamos nos projetos de VRP 

para instalação em rede de PVC, que seriam necessárias peças como: Luvas com junta 

mecânica ou juntas Gibault para PVC, adaptadores de PVC para FoFo com 

extremidades flange e bolsa e sugerimos a instalação de um filtro Y ou H para garantir a 

integridade da VRP. Nos projetos de instalação de válvula bloqueadora, notamos que 

seria necessária pelo menos uma luva com junta mecânica ou junta Gibault para PVC. 

Ao entendermos que na planilha de orçamentos não constam essas peças, gostaríamos 

de esclarecer se estas peças serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna 

ou se a ausência das mesmas caracteriza um erro na planilha de orçamentos. 

 
RESPOSTA: As obras serão executadas conforme projetos existentes no plano diretor 

de perdas, sendo que caso seja necessário complementar com alguma peça hidráulica 

que não esteja na planilha de orçamento, será de responsabilidade da Secretaria- DAE o 

seu fornecimento. 

 

Sem mais para o momento. 

 

 

____________________________ 
LILIAN R. S. V. F. PAOLIELLO 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 


