
 
 

Capinzal/SC, 05 de novembro de 2018 
 

ERRATA nº 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 – CPL/CISAM-MO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-MO, no uso de suas atribuições legais 
e, CONSIDERANDO a publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios 
(DOM), no dia 30 de outubro de 2018, referente ao Edital de Licitação – Pregão Presencial 
nº 06/2018 – que tem como objeto “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
reagentes e padrões analíticos por parte dos consorciados e do CISAM MO, com entrega 
na sede dos respectivos prestadores dos entes consorciados e no CISAM-MO”, 
COMUNICA aos interessados, a retificação do referido certame da seguinte forma: 

 
 
Retificação 1) Anexo I - Relação de Quantitativos, Especificações e Compradores – Item 
17 
 
Onde lê-se: 
 
MEIO DE CULTURA P/ COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E 

AUSÊNCIA.  

Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de 

coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração 

amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes 

para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for 

examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de 

validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) 

COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na 

visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método 

aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF 

WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da 

data de entrega.  

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do 

produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser 

entrega parcelada de acordo com as necessidades , desde que o prazo de validade do 

produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de 

valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais. 

Leia-se: 

Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de 

coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração 

amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes 

para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for 



 
 

examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de 

validade deverão ser apresentados no rotulo. Deve acompanhar dois (02) 

COMPARADORES COLORIMÉTRICOS (01 EM CADA ENTREGA, POR COMPRADOR) 

em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de 

Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD 

METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade 

igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega.  

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do 

produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser 

entrega parcelada de acordo com as necessidades , desde que o prazo de validade do 

produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de 

valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais. 

 

As demais disposições permanecem inalteradas. 

 

 

 

 

Leomar Eggers 

Pregoeiro/Presidente CPL 


