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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 041/2017 de 11 de outubro de 2017, publicado em 16 de outubro de 2017, 
que compõe o Processo Administrativo 066/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de colares de tomada, conforme as especificações do anexo VII – Termo de Referência. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
 
NO ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 Serão excluídas as exigências dos itens 1.9, 1.9.1 e 1.9.2. 
 
 
NO ITEM VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
Serão incluídas as seguintes exigências: 
 
7.4.4. Prova de qualificação técnica: 
 
(...)  
 
7.4.4.2. Os materiais solicitados neste edital devem atender ao Artigo 13 parágrafo III alínea c da Portaria 
2914/2011 do Ministério da Saúde (exigência do laudo de inocuidade dos materiais utilizados na produção e 
distribuição que tenham contato com a água). Para tanto, a licitante deve apresentar:  
 
7.4.4.2.1. Relatório de Estudo com Símbolo de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas 
Práticas de Laboratório (BPL) da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE/Inmetro), 
estabelecidos na Norma NSF 61. O Relatório deverá ainda conter a descrição de todas as condições de 
exposição do material conforme o seu uso, as conclusões referentes à aprovação dos materiais e um Laudo 
de Inocuidade do Material. O prazo de validade desse Estudo será de, no máximo, 01 (um) ano.  
 
7.4.4.2.2. Cópia do Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios BPL e da Relação 
detalhada dos estudos conduzidos em BPL. 
 
 
Em virtude das alterações, fica marcada nova data para credenciamento e sessão, conforme a seguir: 
 
Horário de credenciamento: 08:30 horas, do dia 01 de novembro de 2017.  
 
Abertura da sessão: 08:45 horas do dia 01 de novembro de 2017.   
 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação. 
 
 
Edital e informações complementares 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, 18 de outubro de 2017. 
 
 
 

__________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

PREGOEIRO 


