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E S C L A R E C I M E N T O   Nº   01  

PROCESSO - nº 5940/2019
PREGÃO ELETRÔNICO - nº 44/2019

OBJETO - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CONEXÕES 
GALVANIZADAS.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente,
em atenção à consulta formulada pelas licitantes Hidroluna Saneamento e a
Tupy  S/A,  informar  e  esclarecer as  licitantes  interessadas  no  Pregão
Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa:  TUPY S/A

01 – O item abaixo solicitado no edital, não é produzido pela Tupy:

Luva de Redução 1.1/2 x ½ ( edital em anexo solicita 10 peças )

Para  que  as  revendas  que  participarão  do  pregão  possam  atendê-los  com  as
quantidades previstas em edital, com o intuito de não gerarmos transtornos com
relação ao  atendimento  deste  item,  gostaríamos  de  propor  a  entrega dos  itens
abaixo:

Luva de Redução 1.1/2  x  1  123204130 (cód.  Tupy)  +  bucha de red.  1  x  ½
120103230 (cód. Tupy) - (10 peças de cada)

Resposta: 

1 -  Considerando  a  informação  do  fabricante  (Tupy)  e a  impossibilidade  da

Administração alterar a descrição do objeto, optamos pelo cancelamento dos itens

12 do Lote 01 e item 12 do Lote 02, visto que a marca cotada na estimativa de

preços e o nosso estoque atual são da marca Tupy.
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1 - Pergunta da empresa:  HIDROLUNA SANEAMENTO

Solicitamos o desmembramento destes itens abaixo dos lotes 1 e 2.

Tal  medida  ampliaria  a  gama de  fornecedores  interessados  na  participação  do
pregão eletrônico 44/2019, visto que a principal Fabricante de conexões(Tupy) da
América Latina não possui estes itens com pintura KTL em seu portifólio.

Lote 1

Item Qtde Un Descrição curta

11 7 PÇ.

LUVA UNIÃO 2" BSP FF GALVANIZADA – ACF
ESPECIFICAÇÃO: união assento cônico em ferro 
fêmea/fêmea 2" BSP NBR NM ISSO 7-1 em ferro fundido 
maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a 
fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

12 2 PÇ.

LUVA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1/2" BSP FF GALVANIZADA
ESPECIFICAÇÃO: luva de redução fêmea/fêmea 1.1/2" X 
1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, 
conforme NBR 6943, revestido com zincagem a fogo 
(galvanização) e pintura cataforese (KTL).

17 7 PÇ.

NIPLE DUPLO 4" BSP GALVANIZADO
ESPECIFICAÇÃO: niple duplo 4" BSP (NBR NM ISSO 7-1) 
em
ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com 
zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

24 2 PÇ.

TEE DE REDUÇÃO 3" X 1" BSP GALVANIZADO
ESPECIFICAÇÃO: TEE de redução 3" X 1" BSP NBR NM
ISSO 7-1 em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e 
pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.

Lote 2

11 23 PÇ.

LUVA UNIÃO 2" BSP FF GALVANIZADA – ACF
ESPECIFICAÇÃO: união assento cônico em ferro 
fêmea/fêmea 2" BSP NBR NM ISSO 7-1 em ferro fundido 
maleável, conforme NBR 6943, revestido com zincagem a 
fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

12 8 PÇ. LUVA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1/2" BSP FF GALVANIZADA
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ESPECIFICAÇÃO: luva de redução fêmea/fêmea 1.1/2" X 
1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1) em ferro fundido maleável, 
conforme
NBR 6943, revestido com zincagem a fogo (galvanização) e 
pintura cataforese (KTL).

17 23 PÇ.

NIPLE DUPLO 4" BSP GALVANIZADO
ESPECIFICAÇÃO: niple duplo 4" BSP (NBR NM ISSO 7-1) 
em
ferro fundido maleável, conforme NBR 6943, revestido com 
zincagem a fogo (galvanização) e pintura cataforese (KTL).

24 8 PÇ.

TEE DE REDUÇÃO 3" X 1" BSP GALVANIZADO
ESPECIFICAÇÃO: TEE de redução 3" X 1" BSP NBR NM
ISSO 7-1 em ferro fundido maleável, zincagem a fogo e 
pintura cataforese (KTL), conforme NBR 6943.

Resposta: De  acordo  com  parecer  Técnico  da  Diretoria  Operacional  de
Infraestrutura e Logística.

1- Em resposta ao questionamento, informamos que solicitamos a pintura KTL nas

conexões  galvanizadas  visando  maior  proteção  e  durabilidade  do  material.

Considerando que em consulta ao site do fabricante consta que tal pintura pode

ser fornecida sob consulta, manteremos a formação atual dos lotes. Além do

que a separação dos itens solicitada pela empresa trás prejuízo ao conjunto do

objeto, visto que o valor estimado do lote ficaria num patamar pequeno que não

cobre sequer os custos de inspeção e frete, trazendo prejuízos econômicos à

autarquia. 

Sorocaba, 11 de novembro de 2019.

Janaína Soler Cavalcanti
Setor de Licitação e Contratos
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