
 SERVIÇO  AUTÔNOMO  DE  ÁGUA  E  ESGOTO 
 
 

Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini - CEP 37.480-000 - Lambari - MG  

Telefax.: (35) 3271 1056 – SAC 0800-0352808 
CNPJ 22.040.711/0001-22 

 

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 

 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão Eletrônico 010/2023 de 14 março de 2023, 

publicado em 15 de março de 2023, que compõe o Processo Administrativo 014/2023, 

cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição 

de tampões de ferro fundido para esgoto, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

CONSIDERANDO a resposta ao pedido de esclarecimentos da empresa Cast Iron 

Comercial Eireli - CNPJ 04.147.577/0001-81; 

CONSIDERANDO que foram notadas algumas omissas quanto ao que se pretende 

contratar; 

CONSIDERANDO que a Administração deve primar sempre pela ampla concorrência; 

Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com 

as seguintes disposições: 

 

ONDE SE LÊ, NO TERMO DE REFERÊNCIA: 

ITEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
CÓD. QTD. 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 Un 1478 100 

Tampão para poço de visita, tráfego intenso, 
fabricado com articulação através de rótula 
única, com abertura a 110º e bloqueio de 
segurança a 90º prevenindo o fechamento 
acidental e, características descritas abaixo: 
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;  
- Ferro fundido nodular dúctil, conforme NBR 
6.916; - Classe D-400 (ruptura > 400 kN);  
- Abertura livre de 600 mm;  
- Anel em elastômero, anti-ruido e 
antivibração, para apoio da tampa;  
- Anéis de levantamento integrados ao telar;  
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa 
para acionamento ergonômico com 
ferramentas comuns;  
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – 
ESGOTO”; 

R$ 556.62 
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LEIA-SE: 

ITEM 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
CÓD. QTD. 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 Un 1478 100 

Tampão para poço de visita, tráfego intenso, 
fabricado com articulação através de rótula 
única, com abertura a 110º e bloqueio de 
segurança a 90º prevenindo o fechamento 
acidental e, características descritas abaixo: 
- Fabricado de acordo com a NBR 10160;  
- Ferro fundido nodular dúctil, conforme NBR 
6.916, com revestimento em pintura 
betuminosa;  
- Classe D-400 (ruptura > 400 kN);  
- Abertura livre de 600 mm;  
- Anel em elastômero, antirruído e 
antivibração, para apoio da tampa;  
- Anéis de levantamento integrados ao telar;  
- Caixa de Manobra na parte frontal da tampa 
para acionamento ergonômico com 
ferramentas comuns;  
- Contendo na tampa a inscrição “SAAE – 
ESGOTO”; 

R$ 556.62 

 

RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por este termo, 

alterando-se a data da sessão pública para o dia 31/03/2023 às 08:31. 

 

Edital consolidado com as devidas alterações está disponível para download no site 

oficial da autarquia www.saaelambari.mg.gov.br e através do e-mail 

compras1@saaelambari.mg.gov.br.  

 

Lambari, 20 de março de 2023. 

 

 

___________________________ 

PABLO LUIZ LOPES 

DIRETOR 
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