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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 009/2019 de 04 de abril de 2019, publicado em 08 de abril de 2019, que 
compõe o Processo Administrativo 024/2019, cujo objeto é a aquisição de meios filtrantes para utilização na Estação 
de Tratamento de Água – ETA, conforme as descrições constantes neste Termo de Referência. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
ONDE SE LÊ:  
 
ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
(...) 
 
1.8.1. No ato da entrega, a licitante vencedora deverá comprovar que o produto ofertado atende a NBR 11799 da 
ABNT e demais aplicáveis, devendo apresentar juntamente com as notas fiscais, laudos de inspeção/ensaios 
mecânicos, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO. 
 
1.9.2. Deverá ser apresentado ensaio mecânico de pelo menos um item de cada lote a ser fornecido, desde que 
sejam do mesmo fabricante. Se forem de fabricantes diferentes deverá ser apresentado ensaios mecânicos 
correspondente ao item de cada fabricante. 
 
1.9.3. No site http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/ poderão ser pesquisados os laboratórios que realizam 
ensaios mecânicos. 
 
1.9.4. Os ensaios/laudos deverão conter o número do lote de fabricação, da nota fiscal, os resultados dos ensaios 
realizados, normas técnicas aplicadas, parâmetros de aceitação/rejeição e análise conclusiva, com assinatura e 
identificação do responsável. 
 
1.9.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do 
contrato, correrão por conta da licitante vencedora e deverão estar inclusos no preço ofertado. 
 
LEIA-SE:  
 
ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
(...) 
 
1.8.1. No ato da entrega, a licitante vencedora deverá comprovar que o produto ofertado atende a NBR 11799 da 
ABNT e demais aplicáveis, devendo apresentar juntamente com as notas fiscais, laudos de inspeção, emitidos 
por laboratório acreditado pelo INMETRO. 
 
1.8.1.1. Os laudos deverão conter o número do lote de fabricação, da nota fiscal, os resultados dos ensaios 
realizados, normas técnicas aplicadas, parâmetros de aceitação/rejeição e análise conclusiva, com assinatura e 
identificação do responsável. 
 
1.8.1.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do 
contrato, correrão por conta da licitante vencedora e deverão estar inclusos no preço ofertado. 
 
1.8.2. Os materiais deste certame, devem corresponder às exigências definidas nesse Termo de Referência. Esses 
materiais devem apresentar inocuidade em relação à qualidade de água para consumo humano conforme prescrito 
na Portaria nº. 2914 de 12/12/2011, Seção IV, artigo 13 – III, alínea c, do Ministério da Saúde. 
 
1.8.2.1. Para comprovação do solicitado neste item, a licitante vencedora deverá fornecer juntamente com a nota 
fiscal, a cada entrega, o seguinte: 
 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/
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1.8.2.1.1. Certificados atualizados (com validade máxima de um ano), fornecidos por laboratórios 
especializados, atestando a adequação na fabricação dos componentes, para uso em contato com água 
potável, atendendo à legislação. Caso não se possa assegurar a correspondência entre o certificado e o lote 
do material, deverá ser efetuada uma análise em um laboratório aceito pelo SAAE.  
 
1.8.2.1.1.1. Os ensaios deverão ser realizados em laboratórios comerciais ou no laboratório da própria 
fábrica, desde que possua equipamentos credenciados ou rastreados pelo INMETRO, na presença de um 
servidor do SAAE, ou empresa credenciada. 
 
 
Em virtude da modificação ocorrida, altera-se a data da sessão para o dia 30 de abril de 2019. Horário de 
credenciamento: 08:30 horas. Abertura da sessão: 08:45. 
 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação. 
 
 
Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia. Poderá 
também ser consultado na sede do SAAE de Lambari-MG (Setor de Compras/Licitação), pelo telefone (35) 3271-
1056 ou através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br.  
 
 
 
Lambari, 16 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

Pregoeiro Oficial 


