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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO DE PREGÃO 

AVISO 

 

ERRATA 01 

 

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO torna público aos interessados que foram efetuadas 

alterações no Edital do PE N° 01/2020, cujo objeto é o Registro de preços para a pretensa aquisição de 

Tubos, Conexões e Acessórios de Ferro Fundido de Diversos Diâmetros, conforme abaixo: 

 

1. A capa do Edital, os subitens 1.7, 4.1, 14.2, os Anexos IV, V, VI, VII, VIII, X e XI, foram 

alterados da seguinte forma:  

Onde se lê: “PE 01/2020” 

Leia-se: “PE 02/2020” 

2. O subitem 2.3 “a)” do Edital e a Cláusula Quarta “a)” da Minuta de Ata de Registro de Preços, 

foram alterado conforme segue: 

 

Onde se lê: “53 (cinquenta e três) itens” 

Leia-se: “86 (oitenta e seis) itens” 

 

3. Excluiu-se o texto “também o Regulamento de Licitações e Contratos da SANEMAR.” do 

subitem 1.4.2. 

 

4. O quadro do subitem 4.1 passa a ser da seguinte forma: 

 

EVENTOS DIA MÊS ANO HORÁRIO 

Início acolhimento das propostas 
22 01 2020 10:00 

Limite acolhimento das propostas 05 02 2020 10:00 

Data de abertura das propostas 05 02 2020 10:02 

Data da realização do Pregão 05 02 2020 10:30 

Processo nº 24259/2019 

Tipo Menor Preço por Item 

Prazo para impugnação até 5 (cinco) dias úteis antes da abertura das propostas 

Data da publicação 22/01/2020 

Local / Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 



                                  

 

Rua Álvares de Castro, 607 – 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ – CEP: 24.901-355 
Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Número da licitação no portal UASG 927591 - PE 02/2020 

 

 

5. Os quantitativos dos itens 1, 13 foram alterados, bem como, foram incluídos mais 33 itens sendo 

destes 31 itens da cota reservada do item 1 e 1 item da cota reservada do item 13 , restando na 

alteração das tabelas constantes no subitem 2.3 “a)” do Edital, no item 4 do Termo de 

Referência, na Clausula Quarta “a)” da Minuta de Ata de RP, assim como se segue: 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
CÓDIGO 
CATMAT: 

UNIDADE 
QUANTIDADE 

SANEMAR 

QUANTIDADE 
ÓRGÃO 

PARTICIPANTE 

1 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. cota principal de 
90,1% 

38580 M 12614 0 

2 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 600 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item de ampla 
disputa. 

38580 M 11000 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 500- Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531. 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item de ampla 
disputa. 

38580 M 500 0 

4 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA  
K-7 DN 400 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste  
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item de ampla 
disputa. 

38580 M 5.320 0 

5 

CURVA de 11º 15’ – DN 400 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 
7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 
13.747:1996, incluso o anel de borracha para junta elástica 
conforme norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 16 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

6 

CURVA de 11º 15’ – DN 600 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 
7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 
13.747:1996, incluso o anel de borracha para junta elástica 
conforme norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 16 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

7 

CURVA de 22º 30’ – DN 400 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 
7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 
13.747:1996, incluso o anel de borracha para junta elástica 
conforme norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 10 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.  
Item de ampla disputa. 
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CURVA de 22º 30’ – DN 600 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 
7675:2005. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 
13.747:1996, incluso o anel de borracha para junta elástica 
conforme norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 10 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

9 

CURVA de 45º – DN 400 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta 
elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 13.747:1996, 
incluso o anel de borracha para junta elástica conforme 
norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 7 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

10 

CURVA de 45º – DN 600 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta 
elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 13.747:1996, 
incluso o anel de borracha para junta elástica conforme 
norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 12 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

11 

CURVA de 90º – DN 500 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta 
elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 13.747:1996, 
incluso o anel de borracha para junta elástica conforme 
norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 2 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 

12 

CURVA de 90º – DN 600 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com bolsas junta 
elástica modelo JE2GS conforme ABNT NBR 13.747:1996, 
incluso o anel de borracha para junta elástica conforme 
norma ABNT NBR 7676:1996. 

395316 UN 5 0 

Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 
7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. 
Item exclusivo para ME/EPP. 
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CURVA de 11º 15’ – DN 800 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, 
com bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990.  Cota principal de 
79,44%. 

395316 UN 85 0 

14 

CURVA de 22º 30’ – DN 800 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, 
com bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota principal de 
75% -  Item de ampla disputa. 

395316 UN 18 0 

15 

CURVA de 45º – DN 800 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota principal de 
76,92% - Item de ampla disputa. 

395316 UN 10 0 
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CURVA de 45º – DN 200 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN10, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa. 

395316 UN 1 0 

17 

CURVA de 45º – DN 300 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN10, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item exclusivo para 
ME/EPP. 

395316 UN 1 0 

18 

CURVA de 90º – DN 200 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN10, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa 

395316 UN 17 0 

19 

CURVA de 90º – DN 300 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN10, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa. 

395316 UN 1 0 

20 

CURVA de 45º – DN 200 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN16, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa 

395316 UN 1 0 

21 

CURVA de 45º – DN 300 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN16, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Item exclusivo para 
ME/EPP. 

395316 UN 1 0 

22 

CURVA de 90º – DN 200 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN16, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa. 

395316 UN 16 0 

23 

CURVA de 90º – DN 300 - com flanges, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com 
flanges classe de pressão PN16, nos DNS 80 a 2000. 
Revestida externa e internamente com pintura betuminosa 
conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação.  Item de ampla 
disputa. 

395316 UN 1 0 
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Tê DN 800 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Cota principal de 76,47% -  Item de ampla 
disputa. 

451528 UN 13 0 

25 

Tê DN 800 mm x dn 400 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 2 0 

26 

Tê DN 400 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 8 0 

27 

Tê DN 400 mm x dn 300 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 1 0 

28 

Tê DN 400 mm x dn 400 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 7 0 

29 

Tê DN 600 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 18 0 
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30 

Tê DN 600 mm x dn 300 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 5 0 

31 

Tê DN 800 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 5 0 

32 

Tê DN 800 mm x dn 400 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Cota principal de 75%. 

451528 UN 12 0 

33 

Tê DN 400 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 8 0 

34 

Tê DN 400 mm x dn 400 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 7 0 

35 

Tê DN 600 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 18 0 
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36 

Tê DN 600 mm x dn 300 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Item exclusivo para ME/EPP. 

451528 UN 5 0 

37 

VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 150, PN10, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 26 0 

Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

38 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 200, PN10, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 20 0 
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Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

39 

VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 250, PN10, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 1 0 

Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

40 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 300, PN10, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 1 0 
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Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

41 

VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 150, PN16, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 12 0 

Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

42 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 200, PN16, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 28 0 
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Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

43 

VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 250, PN16, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 5 0 

Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

44 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE 
BORRACHA, DN 300, PN16, CORPO CURTO - EURO 23 OU 
SIMILAR 

396123 UN 5 0 
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Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão 
construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto 
de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 
42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem 
da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e 
vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e 
tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 
CL 42012, classe de pressão 1,6 Mpa. Revestimento interno 
e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com 
espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, 
comprovadamente compatível com o uso em água potável. 
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem 
apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo 
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra 
inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente 
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para 
alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra 
independente da cunha, removível, confeccionada em 
latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de 
poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da 
haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) 
alojados na bucha de vedação confeccionada em latão 
com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra 
vedação confeccionada em material plástico, permitindo a 
troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em 
carga, com a pressão de serviço mínima de 1 Kgf/cm². A 
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo 
autoclave. O acionamento por volante, e extremidades com 
flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 
7675 PN10.16, face a face curto, de acordo com a norma 
ISO 5752 série 14. Item exclusivo para ME/EPP. 

45 

VTF - Ventosa de tríplice função DN 150 com flange 
conforme norma ABNT NBR 7675, corpo, tampa e suporte 
em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, revestida 
interna e externamente com epóxi pó, atóxico, ideal para 
utilização em contato com água para consumo humano, 
aplicado eletrostaticamente, cor azul RAL 5005 com 
camada de espessura mínima de 150 micra. Niple de 
descarga em latão, flutuador esférico do compartimento 
auxiliar em EPDM maciço, flutuador esférico principal em 
alumínio, junta em borracha nitrílica, anel de vedação em 
borracha (ASTM D2000) reforçada com 3 lonas de Rayon. 
Parafusos em aço carbono SAE 1020 revestidos com 
galvanização eletrolítica. Item exclusivo para ME/EPP.  

301172 UN 26 0 

46 

Tampão DN 800 fabricado conforme Norma NBR 10160, 
classe D400. Composto de tampa e telar confeccionados 
em ferro fundido dúctil NBR 6916 CL 42012 com 
revestimento interno e externo em pintura betuminosa. 
Formato Circular. Carga de controle 400kN. Tampa 
articulada por dupla rótula com ângulo de abertura 130° e 
travamento a 90°. Trava antiabertura opcional através de 
chave codificada. Caixa de manobra na parte frontal da 
tampa. Anel de apoio em elastômero. Cota principal de 
75% - Item de ampla disputa. 

61204 UN 75 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

48 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

49 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

60 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

63 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

64 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

66 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

67 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

69 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 

conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 

conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 

cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 

borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 

a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 

D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

70 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

72 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

75 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

76 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 

78 

TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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TUBO DE FERRO FUNDIDO NODULA R TIPO PONTA-BOLSA 
K-7 DN 800 - Com bolsa para junta elástica, para adução de 
água bruta sob pressão, classe K-7 ou superior, fabricados 
conforme as normas ABNT NBR 7675, EN 545 ou ISO 2531 . 
Revestimento externo com zinco metálico,  com 200 g/m², 
conforme norma ABNT NBR 11827:1991  e pintura 
betuminosa e; Revestido internamente com argamassa de 
cimento de alto forno conforme norma ABNT NBR 
8682:1993. Fornecido com pasta lubrificante e anel de 
borracha; Comprimento em conformidade com as normas 
de fabricação citadas. O tubo deverá, além das marcações 
estabelecidas em norma, apresentar na sua lateral externa 
a inscrição "SANEMAR". Poderá ser exigido teste 
metalográfico do material. todas as despesas decorrentes 
dos  ensaios correrão por conta do fornecedor. Inspeção e 
recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo 
D – controle e processo de fabricação. Cota reservada 
referente ao item 01 de 0,3% para ME/EPP. 

38580 M 42 0 
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CURVA de 11º 15’ – DN 800 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, 
com bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota reservada 
referentes ao item 13 de 10,28% para ME/EPP 

395316 UN 11 0 

81 

CURVA de 11º 15’ – DN 800 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, 
com bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota reservada 
referentes ao item 13 de 10,28% para ME/EPP 

395316 UN 11 0 

82 

CURVA de 22º 30’ – DN 800 - com bolsas, fabricada em 
ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, 
com bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota reservada 
referente ao item 14 de 25% para ME/EPP. 

395316 UN 6 0 
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CURVA de 45º – DN 800 - com bolsas, fabricada em ferro 
fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com 
bolsas junta elástica modelo junta mecânica conforme 
norma ABNT NBR 7677:1996, revestida externa e 
internamente com pintura betuminosa conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005. PJM - Parafuso com porca, para 
conexões com junta mecânica conforme norma ABNT NBR 
7677:1982. Parafuso com cabeça “t” com rosca total 
conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 g, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 8855:1991 classe 
5.6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a 
com espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Porca sextavada 
conforme norma ABNT NBR 10109:1987, rosca conforme 
norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6h, propriedades 
mecânicas conforme norma ABNT NBR 10062:1989 classe 
6, acabamento superficial zincado galvânico, símbolo a, 
espessura mínima de 15 micras, semi-brilhante e 
passivação por tratamento com cromato, símbolo F, 
conforme norma ABNT NBR 11202:1990. Cota reservada 
referente ao item 15 de 23,08% para ME/EPP. 

395316 UN 3 0 

84 

Tê DN 800 mm x dn 200 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN10, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Cota reservada referente ao item 24 de 23,53% 
para ME/EPP. 

451528 UN 4 0 

85 

Tê DN 800 mm x dn 400 mm - com bolsas e flange, 
fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT 
NBR 7675:2005. Com bolsas junta elástica modelo JE2GS 
conforme norma ABNT NBR 13.747:1996, com anel de 
borracha para junta elástica conforme ABNT NBR 
7676:1996 e flange com classe de pressão PN16, nos DNS 
80 a 1200. Revestida externa e internamente com pintura 
betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma 
ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de 
fabricação. Cota reservada referente ao item 32 de 25% 
para ME/EPP. 

451528 UN 4 0 

86 

Tampão DN 800 fabricado conforme Norma NBR 10160, 
classe D400. Composto de tampa e telar confeccionados 
em ferro fundido dúctil NBR 6916 CL 42012 com 
revestimento interno e externo em pintura betuminosa. 
Formato Circular. Carga de controle 400kN. Tampa 
articulada por dupla rótula com ângulo de abertura 130° e 
travamento a 90°. Trava antiabertura opcional através de 
chave codificada. Caixa de manobra na parte frontal da 
tampa. Anel de apoio em elastômero. Cota reservada 
referente ao item 46 de 25% para ME/EPP. 

61204 UN 25 0 

 

 

 

 

 


