PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2014
RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, por seu Setor de Licitação e Contratos
comunica aos interessados, que devido à solicitação de esclarecimento formulada, foi
PRORROGADA a data de abertura da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº
38/2014, o qual será realizado no próximo dia 08 (oito) de maio de 2014, às 10:00 horas, no
Sistema Eletrônico do Banco do Brasil e RETIFICADO o Anexo I do edital, conforme segue:
onde se lê
LOTE 05
ITEM

QUANT.

UNID.

01

03

PÇ.

OBJETO
REGISTRO FOFO FL PN = 10 DN = 150 CUNHA METAL
CABEÇOTE
Especificação: válvula gaveta de ferro fundido nodular, flange
PN10, classe de pressão PN10, DN 150 mm, cunha metálica,
serie métrica chata, conforme normas NBR 12430 e NBR 7675,
com os seguintes acessórios:
- cabecote;
- junta plana de borracha
parafusos e porcas sextavadas, conforme norma ASTM A153,
classe C.

02

03

PÇ.

VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO PARA ÁGUA TRATADA 100MM
Especificação: válvula ventosa tríplice função para agua tratada
DN100 mm, corpo e tampa de ferro dúctil ASTM A 536-60-40-18,
revestimento interno e externo em epoxi, extremidade flangeada
conforme NBR 7675, PN 10/16, corpo c/ cesto metálico protetor
de arraste para evitar fechamento prematuro c/ ar e garantir o
fluxo continuo em pressões diferentes em ate 8 metros, assento
do orifício cinético em bronze ASTM B-62, B-271, c 83600, com
vedação em EPDM vulcanizado, vedação do corpo através de oring, com pressão a partir de 0,2 kgf/cm2, tampa com saída lateral
para dreno do ar e água, boia cinética com formato esférico, em
policarbonato com guia inferior para garantir movimento vertical
sem giro e vedação sempre no mesmo ponto, orifício de expulsão
de ar com área igual ou maior que 12 mm2.

leia-se:
LOTE 05
ITEM

QUANT.

UNID.

01

03

PÇ.

OBJETO
REGISTRO FOFO FL PN = 10 DN = 150 CUNHA METAL
CABEÇOTE
Especificação: válvula gaveta de ferro fundido nodular, flange
PN10, classe de pressão PN10, DN 150 mm, cunha metálica,
serie métrica chata, conforme normas NBR 12430 e NBR 7675,
com os seguintes acessórios:
- cabecote;
- junta plana de borracha
parafusos e porcas sextavadas, conforme norma ASTM A153,
classe C.
LOTE 06

ITEM

QUANT.

UNID.

01

03

PÇ.

OBJETO
VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO PARA ÁGUA TRATADA 100MM
Especificação: válvula ventosa tríplice função para agua tratada
DN100 mm, corpo e tampa de ferro dúctil ASTM A 536-60-40-18,
revestimento interno e externo em epoxi, extremidade flangeada
conforme NBR 7675, PN 10/16, corpo c/ cesto metálico protetor
de arraste para evitar fechamento prematuro c/ ar e garantir o
fluxo continuo em pressões diferentes em ate 8 metros, assento
do orifício cinético em bronze ASTM B-62, B-271, c 83600, com
vedação em EPDM vulcanizado, vedação do corpo através de oring, com pressão a partir de 0,2 kgf/cm2, tampa com saída lateral
para dreno do ar e água, boia cinética com formato esférico, em
policarbonato com guia inferior para garantir movimento vertical
sem giro e vedação sempre no mesmo ponto, orifício de expulsão
de ar com área igual ou maior que 12 mm2.

Sorocaba, 23 de abril de 2013.
Ivan Flores Vieira - Pregoeiro.

