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2º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 
 
 

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: 
 
Inclui-se no item 7.4.4. Prova de Qualificação Técnica o seguinte: 
 
7.4.4.2. Original ou cópia autenticada da Licença de Operação junto ao Órgão de Proteção Ambiental da Unidade 
Federativa para extração e beneficiamento dos materiais filtrantes (areia e antracito) emitida pelo órgão competente 
do estado de origem, em vigor na data de abertura da licitação. 
 
7.4.4.2.1. No caso de a proponente ser revendedora do produto, a mesma deverá apresentar declaração, datada e 
assinada, pelo responsável legal da proponente, informando o nome da empresa responsável pela extração e 
beneficiamento do produto ofertado, acompanhada de original ou cópia autenticada da Licença de Operação da 
empresa responsável, pela extração e beneficiamento do órgão competente do estado de origem, em vigor na data 
de abertura da licitação.  
 
7.4.4.3. Documento comprobatório de regularização junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 
da empresa responsável pela extração. 
 
 
Em virtude da modificação ocorrida, altera-se a data da sessão para o dia 10 de maio 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, 24 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

Pregoeiro Oficial 


