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Boa tarde Bárbara, abaixo a resposta ao questionamento formulado.

Atenciosamente

 

--- 

Anderson Zorzato

Divisão de Licitações e Compras / Pregoeiro

Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos

Fone 19 2122-4410

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: QUESTIONAMENTO EDITAL 018/22
Data:24/06/2022 15:05

De:eduardo.silva@daev.org.br
Para::Adm1 - Ferpac <adm1@ferpac.com.br>

Cc::compras@daev.org.br, anderson.zorzato@daev.org.br

 

Boa tarde,

 

Conforme especificação as válvulas são conforme NBR 12430 / NBR 14968, em ferro fundido, com flanges
conforme NBR 7675 - PN16 ou ISO 2531 - SÉRIE EURO 23.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: As válvulas devem apresentar, cunhas de borracha, identificação visível e indelével, a
rastreabilidade de sua fabricação. As vedações não podem transmitir para a água qualquer elemento que possa
alterar sua potabilidade, tornando-a imprópria para o consumo humano, atendendo à Portaria 2914 de
12/12/2011, do Ministério da Saúde. O fabricante das válvulas deve apresentar certificado de conformidade
atualizado, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, atestando essas características, podendo ser
aceito também certificado de conformidade emitido por entidade acreditada junto ao ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation). Essa conformidade deve ser atualizada toda vez em que houver mudança
da liga metálica, do revestimento, do fabricante do revestimento, do composto elastomérico, ou do processo de
fabricação.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A qualificação técnica dos fabricantes envolve a execução de todos os ensaios previstos
nas normas NBR 7675-PN16 NBR 12430 e NBR 14968. Deve ser garantido o desempenho, estanqueidade e
intercambiabilidade das válvulas, das conexões, dos tubos e acessórios, independente do fabricante. Os ensaios de
estanqueidade e intercambiabilidade entre diferentes fabricantes são considerados como ensaios de tipo. A
execução desses ensaios permitirá que as dimensões que garantiram a estanqueidade e intercambiabilidade, entre
fabricantes, sejam registradas e exigidas nos ensaios de recebimento. 

 

Att.

 

Engº. EDUARDO LIBERATO SILVA 
Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização 
 
Fixo: (19) 2122-4454 - celular: (19) 9 9482-1961 
 



eduardo.silva@daev.org.br 
 
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos 
 
Rua Orozimbo Maia, nº. 1.054 - Vila Sônia - Valinhos/SP

Em 23/06/2022 17:09, Adm1 - Ferpac escreveu:

Sr° Anderson boa Tarde

 

 

Conforme conversado , segue em anexo os documentos que comprovam  a conformidade do material que vamos
ofertar conforme  item 11 do Edital (requisitos específicos)

 

 

 

Fico no aguardo do seu retorno

 

Grata

 

 

 

 

 

                                           Bárbara Ochner Cano

 

( : (11) 4226.1544 / 4221.3794 
CEL: (11) 94512-2587

vendas@ferpac.com.br

www.ferpac.com.br

 

Horário de atendimento: De segunda a quinta-feira das 08:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00
às 17:00 horas

 

Antes de imprimir, pense na responsabilidade com o meio ambiente.

Comercial: Rua Rio Branco , 179 – Fundação – CEP 09520- 630 - São Paulo / São Caetano
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