
COMUNICADO Nº 01/2019/COLIC/SAF/ANA 
Documento no 02500.011357/2020-60

Brasilia,  3 de março de 2020.

Às: Empresas Interessadas
Remetente: Pregoeiro(a) da Agência Nacional de Águas.
Contato: Tel. (61) 2109-5492
Referência: Processo nº 02501.006234/2019-63.

Senhores Representantes,

Com relação ao pedido de esclarecimento apresentado por alguma empresa 
interessada em participar do referido certame, informo que a área técnica desta Agência, se 
pronunciou da seguinte forma:

QUESTIONAMENTO 1:

Tipo de tela de cercamento (malha, fio etc.), e se instalada ou não.

RESPOSTA 1:

1.   O tipo de tela de cercamento está especificado no subitem Painéis Metálicos do 
Termo de Referência conforme o seguinte quadro:

Medidas Especificações

Galvanização Revestimento

Qde /

Conjunto

Qde

Total
Espessura

Mínima

(μm)

Gramatura

Mínima

(g Zn/m²)

Ou

pintura

Espessura

Mínima

(μm)

Ou PVC
Espessura
Mínima

(μm)

ALT. =

1,53 m ±

0,05 m

COMP. =

1,25 m ±

0,05 m

MALHA

= 200

mm x 50

mm

Compostos de fios de aço eletrosoldados no 

sentido vertical e horizontal; fabricados com aço 

trefilado (diâmetro total ≥ 4,3 mm) galvanizado 

por imersão a quente; com pintura eletrostática 

em poliéster na cor branca ou revestido em PVC 

com alta aderência na cor branca. Cada painel 

deve conter ao menos 3 curvaturas em “V” 

(dobras) para o aumento da resistência 

mecânica.
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2.                   Apresenta-se a seguir algumas fotografias dos tipos de cercados metálicos 
semelhantes aos atuais, objetos deste Edital de Pregão Eletrônico no 02/2020. 

QUESTIONAMENTO 2:

Podemos considerar para esta solicitação que o sensor será comandado através 
de comandos SDI-12 para o acionamento de purga e intervalo? O datalogger vai controlar e 
intervalo e o tempo de purga, com isso uma maior flexibilidade para sua operação.

RESPOSTA 2:

1.    Visando aumentar a competitividade e a ampla concorrência no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 02/ANA/2020, informamos que serão aceitos sensores de nível por borbulha cujo 
intervalo e o tempo de purga possa ser controlado pelo datalogger através de comandos SDI12.
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2.   Cabe destacar, ainda, que esta mesma observação já havia sido especificada na 
letra c) conforme o seguinte: “c) Permitir que o intervalo de realização das medidas possa ser 
programado no próprio sensor, ou comandado por um datalogger via protocolo de 
comunicação de dados SDI-12” o que demonstra que a necessidade da ANA é plenamente 
atendida desde que a programação do sensor de borbulha possa ser realizada diretamente no 
equipamento ou por meio de comandos SDI12 provenientes do datalogger.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
DIOGO CARNEIRO FERREIRA

Pregoeiro
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