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PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 014/2018 

 

ERRATA 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura aquisição de Materiais Hidráulicos e de 

Construção diversos, conforme especificações no edital.  

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, torna público a ERRATA, onde houve um erro na digitação da especificação 

de alguns produtos da planilha discriminativa do produto – Anexo I, conforme segue abaixo:  

 

Onde lê se: 

 

41 20 UN JUNTA GIBAULT FF 300 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

42 20 UN JUNTA GIBAULT FF 250 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

43 10 UN JUNTA GIBAULT FF 200 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

44 15 UN JUNTA GIBAULT FF 150 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

45 20 UN JUNTA GIBAULT FF 125 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

46 10 UN JUNTA GIBAULT FF 100 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243. 

47 20 UN JUNTA GIBAULT FF 85 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243.  

48 20 UN JUNTA GIBAULT FF 75 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa 

NBR 14243.  

49 10 UN TE 300  DEFOFO FLANGEADO ferro fundido dúctil (nodular), 

conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, 

extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 

10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este 

revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da 

conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a 

furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma 

da ABNT NBR 7675. 

50 10 UN TE 250 DEFOFO COM BOLSA/BOLSA ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 

6916, extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de 

pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura 
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betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência 

e isenta de não conformidades como falta de revestimento em 

qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser 

pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas 

as exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

51 10 UN TE 200 DEFOFO COM BOLSA BOLSA ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 

6916, extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de 

pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura 

betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência 

e isenta de não conformidades como falta de revestimento em 

qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser 

pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas 

as exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

52 10 UN TE 150 DEFOFO COM BOLSA BOLSA ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 

6916, extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de 

pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura 

betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência 

e isenta de não conformidades como falta de 

revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser 

quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será 

conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

56 05 UN REGISTRO 250 FF PONTA/BOLSA; REGISTRO DE GAVETA EM 

FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E 

VOLANTE, CORPO CURTO, PN16, DN 250MM, COM ANEIS, 

CONFORME ABNT NBR 14968. 

57 03 UN REGISTRO 300 FF PONTA/BOLSA. REGISTRO DE GAVETA EM 

FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E 

VOLANTE, CORPO CURTO, PN16, DN 300MM, COM ANEIS, 

CONFORME ABNT NBR 14968. 

58 05 UN REGISTRO GAVETA 150 FF BOLSA/BOLSA. REGISTRO DE 

GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E 

VOLANTE, CORPO CURTO, PN16, DN 150MM, COM ANEIS, 

CONFORME ABNT NBR 14968. 

59 05 UN CURVA 90º 250 FF BOLSA/BOLSA. ferro fundido dúctil (nodular), 

conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, 

extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 

10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este 

revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da 

conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a 

furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma 

da ABNT NBR 7675.  

60 05 UN CURVA90º 300 FF BOLSA/BOLSA. ferro fundido dúctil (nodular), 

conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, 

extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 

10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este 

revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da 
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Lê-se-a:  
 

conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a 

furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma 

da ABNT NBR 7675.  

61 05 UN CURVA 90º 150 FF BOLSA/BOLSA. ferro fundido dúctil (nodular), 

conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, 

extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 

10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este 

revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da 

conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a 

furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma 

da ABNT NBR 7675. 

41 20 UN JUNTA GIBAULT FF 300 E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

42 20 UN JUNTA GIBAULT FF 250 E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

43 10 UN JUNTA GIBAULT FF 200 E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

44 15 UN JUNTA GIBAULT FF 150  E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

45 20 UN JUNTA GIBAULT FF 125 E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

46 10 UN JUNTA GIBAULT FF 100 E ANEL E PARAFUSOS 

adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com 

pintura betuminosa NBR 14243. 

47 20 UN JUNTA GIBAULT FF 85 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura 

betuminosa NBR 14243.  

48 20 UN JUNTA GIBAULT FF 75 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora 

para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura 

betuminosa NBR 14243.  

49 10 UN TE 300 FLANGEADO ferro fundido dúctil (nodular), conforme 

com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, 

extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de 

pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura 

betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima 

aderência e isenta de não conformidades como falta de 

revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser 

quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges 

será conforme com todas as exigências da norma da ABNT 

NBR 7675. 
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50 10 UN TE 250 BBF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a 

última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades 

com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

51 10 UN TE 200 BFF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a 

última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades 

com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

52 10 UN TE 150 BBF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a 

última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades 

com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

56 05 UN REGISTRO 250 FF ; REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 

FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, 

CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 250MM, COM 

ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. 

57 03 UN REGISTRO 300 FF. REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 

FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, 

CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 300MM, COM 

ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. 

58 05 UN REGISTRO GAVETA 150 FF. REGISTRO DE GAVETA EM 

FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA 

EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, 

CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 150MM, COM 

ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. 

59 05 UN CURVA 90º 250 FF FLANGEADA . ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT 

NBR 6916, classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
Praça X de Março, 249  -  Ituverava - S.P.  -  Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56 

 

 

  

Diante da Errata, contempla o Edital ficando inalterada a data de abertura. Esta errata está 

disposta no site www.saaeituverava.sp.gov.br. 

 

Quaisquer informações poderão obtidas pelo telefone (16) 3830-5500 e pelo e-mail 

licitacao@saaeituverava.sp.gov.br. 

 

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

   Ituverava, 04 de maio de 2018.  

 

 

 

Regina Cristina Silva Spirlandelli 

Superintendente 

       

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

60 05 UN CURVA90º 300 FF FLANGEADA. ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT 

NBR 6916,  classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675.  

61 05 UN CURVA 90º 150 FF FLANGEADA. ferro fundido dúctil 

(nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT 

NBR 6916,  classe de pressão PN 10, revestimento interno e 

externo com pintura betuminosa e este revestimento 

obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não 

conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto 

da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a 

conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as 

exigências da norma da ABNT NBR 7675. 
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