
                                                                          
 

 
Sorocaba, 01 de setembro de 2014. 

 
Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada 

pelas empresas Metalacre Indústria e Comércio de Lacres Ltda. e Seal Lacres ao 

Pregão Eletrônico nº 73/2014, o que segue: 

 
PERGUNTA 01 (Metalacre Indústria e Comércio de Lacres Ltda.):  
 

Na personalização, o logotipo e a Numeração ficarão no mesmo lado do lacre? 

 
Resposta.  

De acordo com informações do Chefe do Departamento de Água – Eng. Rodolfo da 

Silva Oliveira Barboza esclarecemos: 

É possível que a numeração e o logotipo fiquem na mesma face do lacre, desde que o 

layout seja aprovado pela fiscalização. 

 

 PERGUNTA 02 (Metalacre Indústria e Comércio de Lacres Ltda.): 

 

Com o encerramento da disputa após a declaração do vencedor, será solicitado 
Amostra junto com a documentação e proposta em 3 dias úteis? 

 
Resposta. 

É importante que a empresa vencedora envie uma amostra para que a fiscalização 
possa avaliar se o lacre atende às especificações, antes de encaminhar todo o lote. 

 

PERGUNTA 03 (Metalacre Indústria e Comércio de Lacres Ltda.): 

 O lacre deverá ser sem fecho de ruptura? 

 
Resposta. 

O sistema de travamento deverá ser interno ao corpo do lacre sem necessidade de 

fecho de ruptura. 

 

PERGUNTA 04 (Metalacre Indústria e Comércio de Lacres Ltda.): 

O cabo de aço galvanizado deverá ser caldeado nas extremidades (embutida no lacre, 
sem acesso ao terminal prensado)? 



 
Resposta. 

As extremidades devem ser soldadas/caldeadas e de formato cônico, como 

representado no termo de referência. 

 

PERGUNTA 05 (Seal Lacres): 

De acordo com informações do Chefe do Departamento de Água – Eng. Rodolfo da 

Silva Oliveira Barboza esclarecemos: 

Não há indicação de cor dos lacres. É aceito na cor natural do Zamak ou há exigência 

de alguma cor? 

 
Resposta. 

Será aceito lacre na cor natural do Zamak, quando com coloração, a empresa deve 

enviar o layout para aprovação da fiscalização. 

 

PERGUNTA 06 (Seal Lacres): 

É possível aceitar que todas as gravações, ou seja, logotipo do SAAE, marca do 
fabricante e numeração alfanumérica, sejam feitas em uma face do lacre apenas? 

 
Resposta. 

É possível que a numeração e o logotipo fiquem na mesma face do lacre, desde que o 

layout seja aprovado pela fiscalização. Quanto às três informações na mesma face, 

entendemos que esteticamente não será o ideal, salvo que a empresa apresente layout 

e este seja aprovado pela fiscalização. 

 

PERGUNTA 07 (Seal Lacres): 

É necessário gravação do logo mesmo ou somente a escrita SAAE SOROCABA é 
aceita? 

 
Resposta. 

Será exigida a gravação do logotipo da autarquia. 

 

 

Atenciosamente 

Idiara Maria Diniz de Carvalho 

Pregoeira 


