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 TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 

 
Pelo presente, retifico o edital de Pregão Eletrônico 001/2022 de 21 de janeiro de 2022, publicado em 24 de janeiro 
de 2022, que compõe o Processo Administrativo 005/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de lacres e dispositivos de supressão do fornecimento de água, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.   
 
CONSIDERANDO a manifestação da empresa AFP LACRES, PLACAS, SISTEMAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 
11.737.260/0001-60 questionando a respeito da possibilidade de participação de seu produto cuja especificação 
diverge num único ponto: “Por isso gostaria de participar com o nosso lacre manivela injetado em zamac e com capa 
plástica ao invés da pintura”; 
 
CONSIDERANDO a inexistência de justificativa técnica que impeça a alteração da especificação do item; 
 
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:  

03 Un 1928 5000 

Lacre tipo manivela em zamac metálico, com 
acabamento em EPÓXI azul, numerado 
sequencialmente e personalizado com logo 
do SAAE, contendo CORDOALHA DE AÇO 
com sete 7 (sete) fios - diâmetro de 1,50 mm 
- comprimento de 15cm e chaveta em aço 
para lacração.  
Características: Aplicado passando a 
cordoalha pelos acessos existentes no 
material a ser lacrado e, 
posteriormente, pelo furo existente no corpo 
do lacre, atravessando-o e ajustando a 
gosto. Por fim, com o giro da chaveta de aço 
no sentido horário, ocorre a ruptura da 
mesma, lacrando, desta forma, o elemento. 

R$ 2,33 

 
LEIA-SE: 
 

03 Un 1928 5000 

Lacre tipo manivela em zamac metálico, com 
acabamento em EPÓXI azul ou capa em 
poliestireno, numerado sequencialmente e 
personalizado com logo do SAAE, contendo 
CORDOALHA DE AÇO com sete 7 (sete) 
fios - diâmetro de 1,50 mm - comprimento de 
15cm e chaveta em aço para lacração.  
Características: Aplicado passando a 
cordoalha pelos acessos existentes no 
material a ser lacrado e, 
posteriormente, pelo furo existente no corpo 
do lacre, atravessando-o e ajustando a 
gosto. Por fim, com o giro da chaveta de aço 
no sentido horário, ocorre a ruptura da 
mesma, lacrando, desta forma, o elemento. 

R$ 2,33 
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Em virtude da modificação ocorrida, altera-se a data da sessão para o dia 09 de fevereiro de 2022. Ficando da 
seguinte forma os prazos: 
 

 
ÓRGÃO INTERESSADO: 

  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI - MG  

 
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 

 
08H:30M DO DIA 28/01/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO 

E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: 
 

08H:30M DO DIA 04/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 

 
08H:30M DO DIA 09/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – 

SESSÃO PÚBLICA: 
 

08H:31M DO DIA 09/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: 
 
www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por este termo. 
 
Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia, bem 
como no site www.portaldecompraspublicas.com.br.  
 
 
Lambari, 27 de janeiro de 2022. 
 
 
 

___________________________ 
MAÍRA CASTILHO VITORIANO 

MATRÍCULA 204 
PREGOEIRA 


