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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 06 

 

 

PE 02/2020 (antigo PE 01/2020) – Registro de Preços para pretensa aquisição de TUBOS, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DE DIVERSOS DIÂMETROS. 

 

Às 08:32 hrs do dia 23 do mês de janeiro de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

licitacao@sanemar-sa.com.br pedido de esclarecimento, conforme descrito a seguir: 

 

 

PERGUNTA 1:   
 

Estamos interessados em participar do Pregão abaixo, porém a descrição das Válvulas não 

está muito clara, gostaria de saber se a Válvula mencionada no Edital é como a válvula 

anexa? 
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RESPOSTA 1: 

 

O fornecedor deverá atender as especificações do Edital. 

 

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 
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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. 


