
 
Capinzal/SC, 06 de dezembro de 2019  

 

Alteração de Edital nº 01 

 

Pregão Presencial 12/2019 

 

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 28/11/2019, referente ao Edital de Licitação – 

Pregão Presencial nº 12/2019 – que tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de REAGENTES, PADRÕES ANALÍTICOS e VIDRARIA por parte dos consorciados e do 

CISAM MO, com entrega na sede dos respectivos prestadores dos entes consorciados e no CISAM-MO, 

conforme descrição no Anexo I, COMUNICA aos interessados que acata os pedidos de impugnação 

apresentados pelas empresas LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA e ACL 

ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, a retificação do edital do 

referido certame, no que tange ao informado da seguinte forma: 

 

Retificação 1) 

 
1 - DA LICITAÇÃO 
 

Onde lê-se: 
 
1.2 - Entrega dos Envelopes - Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 (Documentos de 
Habilitação). 
Data/Hora: 10/12/2019 das 8:00 às 8:15 horas 
Local: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste Rua Lourenço Coas 
Neto, 140 - Bairro Universitário, Capinzal/SC - CEP: 89.665-000. 
 
1.3 - Abertura da Sessão 
Data/Hora: 10/12/2019 às 8:30 horas 
Local: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste Rua Lourenço Coas 
Neto, 140 - Bairro Universitário, Capinzal/SC - CEP: 89.665-000. 

 

Leia-se: 

 
1.2 - Entrega dos Envelopes - Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e Envelope nº 2 (Documentos de 
Habilitação). 
Data/Hora: 19/12/2019 das 8:00 às 8:15 horas 
Local: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste Rua Lourenço Coas 
Neto, 140 - Bairro Universitário, Capinzal/SC - CEP: 89.665-000. 
 
1.3 - Abertura da Sessão 
Data/Hora: 19/12/2019 às 8:30 horas 
Local: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste Rua Lourenço Coas 
Neto, 140 - Bairro Universitário, Capinzal/SC - CEP: 89.665-000. 

 

 

Retificação 2) 

 

ANEXO I - Relação de Quantitativos, Especificações e Compradores; descrição do item 27. 

 

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. 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 do SIMAE, 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 para o SIMAE. OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre. 

 

Leia-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 específica e observação de fluorescência, sem 

necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. O método analítico indicado pelo fabricante deverá 

ser um método aprovado pela US EPA (United States Environmental Protection Agency) ou um método 

presente no Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. As datas (dia/mês/ano) de 

fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. 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 do comprador, 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 para o comprador. OBS: Deverão ser entregues dois frascos comparadores de 

presença e ausência para cada comprador em cada entrega. 

 

As demais disposições permanecem inalteradas. 

 

 

Leomar Eggers 

Pregoeiro 


