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PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 

Pregão Eletrônico   Nº 00025/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.109.083/0001-78 - NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Tubo de metal Unidade 100 R$ 63,3600 R$ 50,0000 R$ 5.000,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 100mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

2 Tubo de metal Unidade 50 R$ 87,4000 R$ 80,0000 R$ 4.000,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 125mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

3 Tubo de metal Unidade 100 R$ 98,1300 R$ 85,0000 R$ 8.500,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 150mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

4 Tubo de metal Unidade 50 R$ 128,1300 R$ 100,0000 R$ 5.000,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 200mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

5 Tubo de metal Unidade 50 R$ 240,4000 R$ 110,0000 R$ 5.500,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 300mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

6 Tubo de metal Unidade 100 R$ 47,2000 R$ 35,0000 R$ 3.500,0000
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Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 50mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

7 Tubo de metal Unidade 50 R$ 52,6000 R$ 35,0000 R$ 1.750,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 75mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

8 Tubo de metal Unidade 50 R$ 145,6600 R$ 100,0000 R$ 5.000,0000
Marca: PRÓPRIO
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colar de tomada de ferro fundido dúctil DN 175mm com derivação roscada de 1/2" de
acordo com a NBR NM ISO 7-1, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi
a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada de rosca métrica M16 (NBR 10107), duas porcas sextavadas
(NBR 8852) e quatro arruelas de aço galvanizado por imersão a quente conforme ASTM A 153 - classe C, anel de borracha para
vedação da derivação fabricado em borracha nitrílica prensada, apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423, o
elemento de vedação do colar de tomada deve ser instalado na sede existente na braçadeira superior do colar, de forma a não se
deslocar durante as operações de manuseio e instalação e garantir a estanqueidade quando a rede estiver em carga. Devem
apresentar em alto relevo as marcações: identificação do fabricante, DN da tubulação, DN da derivação, indicação da aplicação,
pressão nominal. Fabricado de Acordo com a Norma NBR 6916/2017.

Total do Fornecedor: R$ 38.250,0000
 

35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

9 Tubo de metal Unidade 20 R$ 584,7300 R$ 372,3000 R$ 7.446,0000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 49 mm – 71 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³

10 Tubo de metal Unidade 15 R$ 567,4000 R$ 379,6000 R$ 5.694,0000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 62 mm – 84 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³

11 Tubo de metal Unidade 15 R$ 603,6600 R$ 547,5000 R$ 8.212,5000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 80 mm – 102 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³.

12 Tubo de metal Unidade 15 R$ 747,5100 R$ 657,0100 R$ 9.855,1500
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 97 mm – 127 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³.

13 Tubo de metal Unidade 15 R$ 764,7800 R$ 715,4100 R$ 10.731,1500
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 123 mm – 153 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
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espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³.

14 Tubo de metal Unidade 15 R$ 1.237,3600 R$ 917,0000 R$ 13.755,0000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 151 mm – 181 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm

15 Tubo de metal Unidade 10 R$ 1.614,3700 R$ 1.022,0200 R$ 10.220,2000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 211 mm – 241 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³.

16 Tubo de metal Unidade 10 R$ 1.879,7400 R$ 1.723,0500 R$ 17.230,5000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 260 mm – 290 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³

17 Tubo de metal Unidade 6 R$ 2.221,9100 R$ 2.220,0000 R$ 13.320,0000
Marca: Conexo Brasil
Fabricante: Conexo Brasil
Modelo / Versão: Conexo Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de grande tolerância, diâmetro 306 mm – 336 mm, corpo e contra-flange em ferro
fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) revestido interna e externamente de epóxi em pó depositado eletrostaticamente com
espessura mínima de 250 μm, adequado para aplicação em água potável, anel de vedação confeccionado em elastômero EPDM,
tirantes e porcas em aço, com revestimento anti-corrosão, deflexão angular admissível no assentamento de 6º por junta. Classe de
pressão até 16 kgf/cm³.

Total do Fornecedor: R$ 96.464,5000
 

41.515.456/0001-71 - SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

18 Tubo de metal Unidade 6 R$ 2.711,9500 R$ 2.000,0000 R$ 12.000,0000
Marca: PAM
Fabricante: SAINT GOBAIN
Modelo / Versão: DN100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

19 Tubo de metal Unidade 5 R$ 3.044,2200 R$ 2.450,0000 R$ 12.250,0000
Marca: PAM
Fabricante: SAINT GOBAIN
Modelo / Versão: DN150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

20 Tubo de metal Unidade 10 R$ 3.597,6700 R$ 2.900,0000 R$ 29.000,0000
Marca: PAM
Fabricante: SAINT GOBAIN
Modelo / Versão: DN200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

21 Tubo de metal Unidade 2 R$ 2.416,9100 R$ 2.415,0000 R$ 4.830,0000
Marca: PAM
Fabricante: SAINT GOBAIN
Modelo / Versão: DN300 x 125
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.

Total do Fornecedor: R$ 58.080,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 192.794,5000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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