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MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 10 de junho de 2022 

RERRATIFICAÇÃO I 

 

REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 – SEMASA 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO 

ELETROMAGNÉTICOS – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEMASA 

 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, 

presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem 

necessárias no edital em comento: 

 

 

1. No Edital, suprimir o subitem 5.9.4; 

 

2. No Anexo I – Termo de Referência, alterar a redação do Item 5. DOCUMENTOS A SEREM 

APRESENTADOS OBRIGATORIAMENTE NO PROCESSO LICITATÓRIO, e subitens, passando 

a vigorar com a redação a seguir: 
 

5. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS OBRIGATORIAMENTE NO PROCESSO 

LICITATÓRIO PELA LICITANTE PROVISÓRIAMENTE DECLARADA VENCEDORA 

5.1.   PROPOSTA DE FORNECIMENTO – INFORMAÇÕES TÉCNICAS – MODELO E 

FABRICANTE 

Na proposta deverá conter uma descrição técnica do fornecimento, suficientemente 

completa e detalhada de modo a propiciar o seu perfeito confrontamento com todos os 

itens exigidos nesta especificação técnica. A empresa participante neste certame deverá 

apresentar catálogo obrigatoriamente no idioma Português que auxiliem o perfeito 

entendimento do material/equipamento ofertado.  

Deverão conter a descrição completa do equipamento, modelo e o fabricante do macro 

medidor. Poderão ser adicionados itens não constantes neste documento, mas não 

deverá faltar informação sob pena de desclassificação imediata.  

O fornecedor deverá anexar, para aprovação, documentos que contemplem os 

seguintes itens:  

a) Folha de dados contendo todas as características técnicas do medidor 

proposto;  

b) Diagrama de fiação dos equipamentos componentes, acessórios e 

desenhos das réguas de terminais das caixas de ligações para conexões 

externas; 

c) Listagem de materiais completa dos principais componentes do medidor;  

d) Manual de Instalação e Operação em Português para o modelo ofertado, 

podendo ser um manual por grupo de equipamentos que possuam as mesmas 

características técnicas (modelo de eletrônica, diâmetro, etc...);  

http://www.lages.sc.gov.br/
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e) Catálogo técnico comercial utilizado e apresentado pelo 

fornecedor/fabricante nas visitas aos clientes, feiras, eventos e publicado no site 

de forma digital. Não será aceito catálogo “EDITADO” (especificamente para este 

certame); 

f) Certificado de Acreditação do Laboratório utilizado para a calibração dos 

equipamentos, fornecido pelo INMETRO segundo os requisitos estabelecidos na 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 ou versão mais atualizada, ou por entidade 

internacional acreditada ou detentora de acordo bilateral;  

g) Comprovação de existência de Assistência Técnica no Brasil; 

h) Apresentar Certificado de aprovação para "água" das partes em contato 

com o fluido. Documento comprobatório realizado por órgão compatível, 

garantindo que as partes internas do medidor não contaminarão a água ou 

fluido. Deve ser emitido em nome do fabricante do medidor de vazão.  

i) Apresentar CERTIFICADO CONFORMIDADE “BAIXA TENSÃO” (DIRETIVA  

2014/35/EU - EN 61010): Certificado/Declaração por órgão reconhecido que o 

mesmo atende a Conformidade Eletromagnética.  

j) CERTIFICADO CONFORMIDADE “EEE” (DIRETIVA 2011/65/EU – 

“ROHS” Restriction of Hazardous Substances Directive - EN 50581): 

Certificado/Declaração por órgão reconhecido que o mesmo atende a diretiva, 

relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e eletrônicos.  

k) CERTIFICADO CONFORMIDADE “EMC” (DIRETIVA 2014/30/EU - EN 

61326): Certificado/Declaração por órgão reconhecido que o mesmo atende a 

Conformidade Eletromagnética.  

l) Apresentar certificado de órgão competente (não podendo ser do próprio 

fabricante/fornecedor) que comprove a não necessidade de trechos retos (0D:0D).  

5.1.1 OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EXIGIDAS NESTE ITEM DEVERÃO SER 

APRESENTADOS EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA CONVOCAÇÃO 

REALIZADA PELO PREGOEIRO, VIA SISTEMA. 

 

3. Ante o exposto, cessa-se a suspensão do presente certame, ficando estabelecidas novas datas e prazos 

conforme segue: 

 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser enviados 

até as 09:00 horas do dia 27/06/2022, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 

5.1 deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 09:00 horas do dia 27/06/2022, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras 

 

http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 
 
 

3 

 

 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 Poderá ser apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital deste 

Pregão até as 23:59 horas do dia 21/06/2022, nos termos do Decreto 10.024/19 e Diplomas 

Complementares [...]. 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

Antonio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 

http://www.lages.sc.gov.br/
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