SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967
CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096
Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG
Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG através de seu Diretor Adjunto, Osny Zago, torna pública
a retificação do Edital 015/2017, que tem por objeto a aquisição de Conjunto gerador de cloro de hipoclorito de sódio.
Em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:
Onde lê-se:
9 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2
9.1 – O envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
a)- Comprovante de Inscrição Estadual ou Cópia de documento onde conste o número da inscrição ou ainda
Declaração de Isenção de Inscrição Estadual assinada pelo Contador responsável, com assinatura/firma
reconhecida em Cartório e identificação do número do Conselho de Classe respectivo, ou ainda, Cópia de
Documento onde conste o numero de inscrição (apresentar cópia autenticada em Cartório ou original par
autenticação);
b)- Comprovante de Inscrição Municipal ou Cópia de Documento onde conste o número da inscrição
(apresentar cópia autenticada em Cartório ou original para autenticação);
c)- Certidão Unificada de Tributos Federais e INSS (relativa aos Débitos Previdenciários - INSS e à Dívida
Ativa da União).
d)- Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Estadual, expedida pela Fazenda Estadual.
e)- Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Municipal, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou
sede.
f)- Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS.
g)- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Ministério do Trabalho.
h)- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida por cartório distribuidor da comarca da sede da
pessoa jurídica, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes.
i)- Declaração que Não Emprega Menor, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de
junho 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme ANEXO VII.
j)- Declaração de inexistência de vínculo com o SAAE, conforme modelo no ANEXO VIII.

Leia-se:
9 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 2
9.1 – O envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
a)- Comprovante de Inscrição Estadual ou Cópia de documento onde conste o número da inscrição ou ainda
Declaração de Isenção de Inscrição Estadual assinada pelo Contador responsável, com assinatura/firma
reconhecida em Cartório e identificação do número do Conselho de Classe respectivo, ou ainda, Cópia de
Documento onde conste o numero de inscrição (apresentar cópia autenticada em Cartório ou original par
autenticação);
b)- Comprovante de Inscrição Municipal ou Cópia de Documento onde conste o número da inscrição
(apresentar cópia autenticada em Cartório ou original para autenticação);
c)- Certidão Unificada de Tributos Federais e INSS (relativa aos Débitos Previdenciários - INSS e à Dívida
Ativa da União).
d)- Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Estadual, expedida pela Fazenda Estadual.
e)- Certidão de Regularidade da Dívida Ativa Municipal, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou
sede.
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f)- Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS.
g)- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Ministério do Trabalho.
h)- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida por cartório distribuidor da comarca da sede da
pessoa jurídica, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes.
i)- Declaração que Não Emprega Menor, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de
junho 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme ANEXO VII.
j)- Declaração de inexistência de vínculo com o SAAE, conforme modelo no ANEXO VIII.
h) Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica de Fornecimento, comprovando que já
forneceu à outras Autarquias ou sistemas públicos de tratamento e distribuição de água.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES
Onde lê-se:
3.1 - O conjunto deverá ser composto por:
3.1.1 - Um Reservatório para armazenamento de água de diluição para o sistema gerador de solução oxidante, com
tampa, construído em polietileno de média densidade, bóia mecânica e capacidade mínima de 100 litros.
3.1.2 - Um Saturador, equipamento destinado a oferecer solução saturada de cloreto de sódio de forma automatizada
ao sistema gerador. Deverá ser composto por um tanque construído em polietileno de média densidade, com
capacidade mínima de 200 litros.
3.1.3 - Um Reservatório de Hipoclorito de Sódio com capacidade mínima de 1000 litros, construído em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade).
3.1.4 - Sistema dosador de salmoura com vazão de 15 l/h.
3.1.5 - Sistema dosador de Hipoclorito com vazão de 30 l/h e manométrica de até 30 MCA.
3.1.6 - Sistema gerador de Solução Oxidante, capaz de produzir até 12 kg de cloro ativo por dia, em regime de
operação contínua (24 horas). Os eletrodos devem ser construídos em titânio e o ânodo revestido de metais nobres.
A concentração média de cloro ativo no hipoclorito produzido deverá ser estar entre 0,5% a 0,9%.
Deverá possuir sistema de proteção contra sobre corrente, controle de temperatura, monitoramento de corrente
aplicada no reator no painel frontal, possuir automação com sistema de bombeamento de água e dosadoras de
salmoura. Alimentação em 220VCA trifásico.
Leia-se:
1 – PREÂMBULO
3.1 - O conjunto deverá ser composto por:
3.1.1 - Um Reservatório para armazenamento de água de diluição para o sistema gerador de solução oxidante, com
tampa, construído em polietileno de média densidade, bóia mecânica e capacidade mínima de 100 litros.
3.1.2 - Um Saturador, equipamento destinado a oferecer solução saturada de cloreto de sódio de forma automatizada
ao sistema gerador. Deverá ser composto por um tanque construído em polietileno de média densidade, com
capacidade mínima de 300 litros.
3.1.3 - Um Reservatório de Hipoclorito de Sódio com capacidade mínima de 1000 litros, construído em PEAD
(Polietileno de Alta Densidade). Com funcionamento automático para ligar e desligar o gerador sempre que
necessário.
3.1.4 - Sistema dosador de salmoura com vazão de 15 l/h.
3.1.5 - Sistema dosador de Hipoclorito com vazão de 72 l/h e manométrica de até 30 MCA.
3.1.6 - Sistema gerador de Solução Oxidante, capaz de produzir até 12 kg de cloro ativo por dia, em regime de
operação contínua (24 horas). Os eletrodos devem ser construídos em titânio e o ânodo revestido de metais nobres.

2

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967
CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096
Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG
Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br
A concentração média de cloro ativo no hipoclorito produzido deverá ser estar entre 0,5% a 0,9%.
Deverá possuir sistema de proteção contra sobre corrente, controle de temperatura, monitoramento de
corrente aplicada no reator no painel frontal, alimentação em 220VCA trifásico e funcionar de forma
totalmente automática.

Fica a data da sessão pública do Pregão Presencial 014/2017 alterada para:
05/01/2018 às 9 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas com a através do telefone (34) 3351-2322, ou pelo email: licitacao@saaesac.mg.gov.br.
O SAAE informa ainda, que as demais normativas referentes ao Edital de Licitação 015/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL nº 14/2017 permanecem inalteradas.

Sacramento, 15 de dezembro de 2017.

Original assinado
_______________________________
Osny Zago
Diretor Adjunto
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