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CA. n.º 227/2021 – GSLOG  

Curitiba, 13 de setembro de 2021. 

Aos Fabricantes 

 

REF: Alterações nos procedimentos de inspeção em fábrica e relação de 

credenciados 

 
Comunicamos aos fabricantes que a partir de 01 de outubro de 2021 haverá 

alterações nos procedimentos de inspeção em fábrica. 
A inspeção de materiais, adquiridos diretamente por empreiteiros contratados pela 

Sanepar, empreendedores imobiliários (PHS), convênio prefeituras, deve ser realizada 
por empresa credenciada junto a Sanepar, a negociação comercial ocorrerá de forma 
direta entre o credenciado e o fabricante sendo totalmente pago pelo fabricante. 

Após o termino da inspeção, o fabricante deve solicitar ao credenciado os 
relatórios de inspeção e enviar para o email: controledaqualidade@sanepar.com.br, para 
ser analisado, auditado pela Sanepar e caso o documento seja aprovado será emitido a 
liberação de embarque, se o documento enviado não obtiver a devida aprovação será 
emitido um relatório de ocorrência informando os motivos da recusa. 
 A alteração na modalidade de inspeção afetará os materiais seguintes:  
 

PRODUTOS 

Tubos e conexões de pvc, pvc-o aplicação para água e esgoto 

Tubos e conexões em Pead 

Tubos e artefatos de concreto  

Tubos e conexões de ferro dúctil e aço  

Válvulas 

 
Os materiais com código cadastrados no sistema de catálogos de materiais da 

Sanepar poderão ser consultados no site a modalidade de inspeção, que possuem os 
seguintes significados: 
 

 
 
A consulta pode ser realizada no endereço a seguir através do código do material:  
 

http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI16200.aspx?Menu=MenuBensServicos 
 
 

Para os contratos em andamento com a ordem de fornecimento do material 
(OFM) entre o fornecedor e a Sanepar, a solicitação de inspeção deve ocorrer através 

1 - INSP.SANEPAR: A inspeção será realizada pela Sanepar. 

2 - INSP.FORNECEDOR: A inspeção será as custas da contratada realizada pelo credenciado. 
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do email inspecao@sanepar.com.br, e permanecem os procedimentos que são 
executados atualmente. 

No pregão eletrônico será incrementado a necessidade de inspeção por 
credenciado e constará no edital na planilha de orçamentos com a seguinte descrição: 
 
“inspecao em fabrica com custos por conta da contratada, deve definir credenciado ativo 
e enviar relatorios de inspecao p/ controledaqualidade@sanepar.com.br” 
 
Questionamento sobre o procedimento pode ser realizado por email no seguinte 
endereço: controledaqualidade@sanepar.com.br  
 
A seguir a relação de empresas credenciadas, conforme edital de credenciamento 
002/21, para realização das atividades de inspeção em fábrica: 
 
 

CREDENCIADA CNPJ 

QUALIBIENTAL ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 

02.463.178/0001-02 

OVERALL QUALITY INSPEÇÕES 12.028.325/0001-61 

TECNIZI ENGENHARIA E SERVIÇOS 29.685.282/0001-90 

TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
DO PARANÁ 

77.964.393/0001-88 

 
 
 
Sem mais, 
 
 
 
 
Bruno Santos Ferreira  Eduardo Lauand Neto 
Controle da Qualidade - GSLOG  Gerência Suprimentos e Logística 
Coordenador  Gerente 
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