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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – VISAN 
 

 

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E VENTOSAS, DE FORMA 
PARCELADA PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA – VISAN 

LAUDO DE ACEITABILIDADE 
 
 
Pelo presente instrumento, declaro que a empresa DANNA COMERCIAL 
EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 13.550.358/0001-30, apresentou as 
amostras conforme previsto no Edital, nas marcas e modelos abaixo 
discriminados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

1 

Válvula redutora de pressão, diâmetro 3". Válvula 
hidráulica de controle, auto operada, redutora de pressão 
(vrp) para operar com água tratada, em faixa de 
temperatura de ambiente de 10 até 50° graus, faixa de 
velocidade de 0,3 m/s até 5 m/s, com capacidade de 
redução de pressão mínima de 3:1, atuador tipo câmara 
simples, circuito de comando flexível com tubos de 
polietileno, capacidade de operação 24 (vinte e quatro) 
horas continuamente em qualquer ponto dentro do seu 
campo de operação, sem que haja cavitação, vibração ou 
esforço excessivo, necessitando apenas de manutenção 
de rotina. Corpo com passagem reta, com fator kv elevado 
de baixas perdas localizadas. Operação através de 
atuador tipo diafragma, permitindo abertura com 
geometria variável de acordo com a variação do consumo 
e da vazão, mantendo estável e preciso o ponto de 
pressão de ajuste na saída. Deve possuir tampa metálica 
com cobertura total do diafragma e de suas bordas, para 
evitar contato direto com o meio ambiente e o 
ressecamento da mesma. Câmara de controle compacta 
para garantir respostas imediatas aos comandos do piloto. 
Pressão máxima de trabalho de 160 mca (16 kgf/cm²). 
Corpo e tampa em ferro fundido nodular. Diafragma em 
epdm com alma de nylon, neoprene reforçado com nylon 
borracha natural reforçada com malha de nylon ou de 
poliuretano, assento do diafragma em ferro dúctil. Mola 
em aço inoxidável, revestimento interno e externo em 
epóxi a pó, depositado eletrostaticamente com espessura 
mínima de 150 micra. Comando da válvula através de 
piloto de controle de pressão de 2 vias, corpo em latão, 
internos em aço inox aisi 304, diafragma do piloto com 
ampla área para garantir sensibilidade máxima, tubulação 
de interligação de polietileno / cobre com filtro tipo "y" com 
grau de filtragem de 100 mesh para proteção do circuito 

RBA 



hidráulico, duas válvulas de esferas de isolamentos, 
manômetros industriais instalados no piloto para sinalizar 
a pressão a montante e a jusante em aço inox... (conforme 
edital 

 
Desta forma, após conferência, reprovo os itens 1 por não apresentar prospecto 
técnico. 
 
 

Videira (SC), 13 de setembro de 2022. 
 
  
 
 
 

Alan Ribeiro Retore 
Chefe do Departamento de Águas 

CREA-SC 154768-4 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – VISAN 
 

 

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E VENTOSAS, DE FORMA 
PARCELADA PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA – VISAN 

LAUDO DE ACEITABILIDADE 
 
 
Pelo presente instrumento, declaro que a  HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.302.323/0001-14, apresentou as amostras 
conforme previsto no Edital, nas marcas e modelos abaixo discriminados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

2 

Válvula redutora de pressão, diâmetro 3". Válvula 
hidráulica de controle, auto operada, redutora de pressão 
(vrp) para operar com água tratada, em faixa de 
temperatura de ambiente de 10 até 50° graus, faixa de 
velocidade de 0,3 m/s até 5 m/s, com capacidade de 
redução de pressão mínima de 3:1, atuador tipo câmara 
simples, circuito de comando flexível com tubos de 
polietileno, capacidade de operação 24 (vinte e quatro) 
horas continuamente em qualquer ponto dentro do seu 
campo de operação, sem que haja cavitação, vibração ou 
esforço excessivo, necessitando apenas de manutenção 
de rotina. Corpo com passagem reta, com fator kv elevado 
de baixas perdas localizadas. Operação através de 
atuador tipo diafragma, permitindo abertura com 
geometria variável de acordo com a variação do consumo 
e da vazão, mantendo estável e preciso o ponto de 
pressão de ajuste na saída. Deve possuir tampa metálica 
com cobertura total do diafragma e de suas bordas, para 
evitar contato direto com o meio ambiente e o 
ressecamento da mesma. Câmara de controle compacta 
para garantir respostas imediatas aos comandos do piloto. 
Pressão máxima de trabalho de 160 mca (16 kgf/cm²). 
Corpo e tampa em ferro fundido nodular. Diafragma em 
epdm com alma de nylon, neoprene reforçado com nylon 
borracha natural reforçada com malha de nylon ou de 
poliuretano, assento do diafragma em ferro dúctil. Mola 
em aço inoxidável, revestimento interno e externo em 
epóxi a pó, depositado eletrostaticamente com espessura 
mínima de 150 micra. Comando da válvula através de 
piloto de controle de pressão de 2 vias, corpo em latão, 
internos em aço inox aisi 304, diafragma do piloto com 
ampla área para garantir sensibilidade máxima, tubulação 
de interligação de polietileno / cobre com filtro tipo "y" com 
grau de filtragem de 100 mesh para proteção do circuito 
hidráulico, duas válvulas de esferas de isolamentos, 

CONEXO 
BRASIL 



manômetros industriais instalados no piloto para sinalizar 
a pressão a montante e a jusante em aço inox... (conforme 
edital 

 
         Desta forma, após conferência reprovo o item 2 por não atendimento 
integral das especificações técnicas solicitadas. 
 
 

Videira (SC), 13 de setembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 

Alan Ribeiro Retore 
Chefe do Departamento de Águas 

CREA-SC 154768-4 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – VISAN 
 

 

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E VENTOSAS, DE FORMA 
PARCELADA PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA – VISAN 

LAUDO DE ACEITABILIDADE 
 
 
Pelo presente instrumento, declaro que a empresa BERMAD BRASIL 
INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.000.334/0001-28, 
apresentou as amostras conforme previsto no Edital, nas marcas e modelos 
abaixo discriminados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

3 

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, DIÂMETRO 4”. 
Válvula hidráulica de controle, auto operada, redutora de 
pressão (VRP) para operar com água tratada, em faixa de 
temperatura de ambiente de 10 até 50° graus, faixa de 
velocidade de 0,3 m/s até 5 m/s, com capacidade de 
redução de pressão mínima de 3:1, atuador tipo câmara 
simples, circuito de comando flexível com tubos de 
polietileno, capacidade de operação 24 (vinte e quatro) 
horas continuamente em qualquer ponto dentro do seu 
campo de operação, sem que haja cavitação, vibração ou 
esforço excessivo, necessitando apenas de manutenção 
de rotina. Corpo com passagem reta, com fator KV 
elevado de baixas perdas localizadas. Operação através 
de atuador tipo diafragma, permitindo abertura com 
geometria variável de acordo com a variação do consumo 
e da vazão, mantendo estável e preciso o ponto de 
pressão de ajuste na saída. Deve possuir tampa metálica 
com cobertura total do diafragma e de suas bordas, para 
evitar contato direto com o meio ambiente e o 
ressecamento da mesma. Câmara de controle compacta 
para garantir respostas imediatas aos comandos do piloto. 
Pressão máxima de trabalho de 160 MCA (16 kgf/cm²). 
Corpo e tampa em ferro fundido nodular. Diafragma em 
EPDM com alma de nylon, neoprene reforçado com nylon 
borracha natural reforçada com malha de nylon ou de 
poliuretano, assento do diafragma em ferro dúctil. Mola 
em aço inoxidável, revestimento interno e externo em 
epóxi a pó, depositado eletrostaticamente com espessura 
mínima de 150 micra. Comando da válvula através de 
piloto de controle de pressão de 2 vias, corpo em latão, 
internos em aço inox AISI 304, diafragma do piloto com 
ampla área para garantir sensibilidade máxima, tubulação 
de interligação de polietileno \ cobre com filtro tipo “Y” com 
grau de filtragem de 100 mesh para proteção do circuito 

Modelo: 420 
Marca: 

BERMAD 



hidráulico, duas válvulas de esferas de isolamentos, 
manômetros industriais instalados no piloto para sinalizar 
a pressão a montante e a jusante em aço inox e pressão 
ilustrada em kgf/cm² ou mca, fluído anti-vibração de 
glicerina, orifício fixo/válvula agulha com haste em aço 
inox instalada na entrada do piloto, saídas opcionais para 
comando paralelo via controlador externo, distância 
máxima entre face a face conforme ISO 5752. 
Extremidades flangeadas conforme a norma ABNT NBR 
7675 PN 16. As válvulas deverão ser identificadas com 
plaqueta de aço inox fixada ao corpo, contendo as 
seguintes informações: marca, modelo, ano de 
fabricação, dn, classe de pressão e número de série. 

 
Desta forma, após conferência, aprovo a marca e modelo apresentado no item 
3 apresentado pela referida empresa. 
 
 

Videira (SC), 13 de setembro de 2022. 
 
  
 
 
 

Alan Ribeiro Retore 
Chefe do Departamento de Águas 

CREA-SC 154768-4 
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