
sERVtçO AUTÔNOMO tUJNtCtPAL DE ÁGUAE ESGoro
CNPJ: 20.856.995/0001.02 - lE: lsenla

Rua: illnas Gerals,828 - CentÍo.AN0lú. PR. CEP 86380{00

Fono: (43) 3538-1710 - E-mall: samae.andira@gmail.com

DE ANDIRÁ

NO DIA 30/06/2020 AS 09:OO HRS, FORAM ANALISADAS AS AMOSTRAS DA EMPRESAS
RELACIONADAS ABAIXO:

EMPRESA: LAO INDUSTRIA LTDA,
CNPJ: 00 946 219/0001-88

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS PELO FORNECEDOR

EMPRESA: LACRE HAHNEMANN COMERCIAL EIRELI

ITEM QUANT LTNID DESCR]ÇÃOiOBSERVAÇÃO MARCA APROVADO/REPROVADO
MOTIVO

I 600 UN I) HIDROMETRO VOLUMETRICO %'
SEM CONEXOES Cúpula em Cobre e

vidro classe de blindagem Ul CLASSE
"C": Hi&ômetro volumétrica %" de pistão
rotativo. Vaáo Permanente (qp) de 1,50

m'Âr vaáo de Sobrecarga (qs) de 3,00
m3/h. Vazão de Transição máximo até 23

l/h. Vaáo mínima (qmin) máximo menor
ou igual 15 Vh. lnicio de funcionamento
típico menor ou igual 2 L/h. ExtÍemidades
Roscada % Pressão Máxima de Serviço
l6 bares. Comprimento MÍnimo das
Extremidades Rosçadas l0 mm. Cúpula
em Cobre e vidro classe de blindagem IIl,
relojoaria inclinada a 45" ou plana pré
equipada para telemetria mostrador
orienlável a 360o com limitador de

rotação, classe metrológica "C''. O
comprimento da carcaça deverá ser de
I lsmm e sua liga com no mínimo de 600á

de cobre. Logo marca do SAMAE
impressa no mostrador.
O SAMAE dará preferência a propostas

de medidores que possuam valores de
vazão de úansição, yazão mÍnima e inicio
de funcionamento típico os menores
possíveis e isto se justifica, pois tais
parâmetros sendo mais baixos
(principalmente a vazão de Íansição)
haverá maior precisão de totalização de
volume quando da incidência de vazões
mais baixas, o que ocorre em boa parte do
sistema de abastecimento de água operado
pelo SAMAE.

LAO APROVADO
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sERVtçO AUTÔNOMO MUNIC|PAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDTRÁ

CNPJ; 20.856.995/0001.02 - lE: lsenta

Rua: Minas Gerals, E28 - centro.ANDlú - PR. cEP 86380{00

Fono: (13) 3538-1710 - E.mail: samas.andin@gmail.com

CNPJ: 35.039.29410001 -40

RELAçÃO DE ITENS VENCIDOS PELO FORNECEDOR

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÀO/OBSERVAÇÁO MARCA APROVADO/REPROVA
DO
MOTTVO

5 10.000 UND LACRE ANTI FRAUDE AZUL.3/4
Composto por duas semi-calotas,
idênticas, que se encaixa. Produzido
exclusivamente com matéria prima
virgem, em polipropileno (PP). Com dois
travamentos em cada lateral (quatro no
total em cada peça), em sentidos opostos
uns aos oulros, não permitindo assim a
abertura do Lacre por pressão em
qualquer sentido.
Sem flexibilidade para fraudes. ou seja, se

submetido a esforços não deforma.
Sem sistema de fixação extemo (pinos,

garras, etc.)
Sem folga entre as panes bipanidas
quando está fechado.
Fechamento manual, fácil, com uma leve
pressão, sem utilizaçâo de qualquer

ferramenta ou equipamento.
Com gravação em alto relevo de

I instruções de adveíência ao usuário para

I não romper o Lacre.
I Com furo de diâmetro de 5mm em ambas

las partes evitando assim o acúmulo de

| água dentro do Lacre, evitando a

I propagação do mosquito da Dengue.

I Possuir Laudo técnico comprovando que

] é necessária uma força de abenura

lsuperior a 60 Kgfpara seu rompimento

| (aüenura). CoM PERSoNALIZAÇÃo
I cou locortpo Do SAMAE.
lNuuenaÇÀo e indicaçÕes em alto

I relevo. Descartável, não permite

Jreutilização
lResistente a raios Ultraviolera.

HAIINEMANN APROVADO

6 6.000 LIN D LACRE ANTI FRAUDE VERMELHO.
3t4
Composto por duas semi-calotas,
idênticas, que se encaixa. Produzido
exclusivamente com matéria Prima
virgem, em polipropileno (PP). Com dois
travamentos em cada lateral (quatro no

total em cada peça), em sentidos opostos

uns aos outros, não permitindo assim a

HAHNEMANN APROVADO
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sERVtçO AUTôNOMO MttNtCtPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDTRÁ

CI{PJ: 20.856.995/0001{2 - lE: lsenla

Ruâ: lílnas Oerals, 828 - Cêntro . ANDIRÁ - PR . CEP 803E0{00

Fone: (43) 3538í710. E-mall: Bamae.andiÍa@gmail.com

abertura do Lacre por pressão em
qualquer sentido.
Sem flexibilidade para fraudes, ou seja, se

submetido a esforços não deforma.
Sem sistema de fixação externo (pinos,
garras, etc.)
Sem folga entre as partes bipartidas
quando está fechado.
Fechamento manual, fácil, com uma leve
pressào, sem utilização de qualquer
ferramenta ou equipamento.
Com gravação em alto relevo de

instruções de advertência ao usuário para

nâo romper o Lacre.
Com furo de diâmetro de 5mm em ambas

as panes evitando assim o acúmulo de

água dentro do Lacre, evitando a
propagaçâo do mosquito da Dengue.
Possuir Laudo técnico comprovando que

é necessária uma força de abertura
superior a 60 Kgfpara seu rompimento
(abertura). COM PERsONALIZAÇÀO
COM LOGOTIPO DO SAMAE,
NUMERAÇÃO e indicações em alto
releYo. DescaíáYel, não permite
reutilização
Resistente a Íaios Ultravioleta.

RELAçÃO DE ITENS VENCIDOS PELO FORNECEOOR

GLAUCO TIRONI GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE

CNPJ: 71.950.638/0001-31

II'EM QUANT UNID DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÁO MARCA APROVADOi REPROVADO
MOTTVO

4 200 LINI) Dispositivo oB % de diâmetro I E mm
reutiliável para cone/supressão de á8ua

em cavalete, em todos os seus

componentes pino central, arruela e porca
quadrada fabricada em latão nobre com
borracha especial natural modelo original
com encaixe quadrado e ponta macho
(rosca extema).

PANTHER APROVADO
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