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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020 

  

  

Pelo presente termo, o SAAE de Guanhães/MG comunica à todos os interessados a Retificação do edital 

do Pregão Presencial nº 023/2020, cujo OBJETO é a aquisição de material elétrico e inversor de 

frequência para quadro de comando elétrico, conforme especificações constantes no ANEXO I - Termo de 

Referência do Edital. 

  

O pregoeiro, designado pela Portaria nº 020 de 04 de março de 2020, considerando a dúvida 

encaminhada por e-mail no dia 21/10/2020 pela empresa Polo Comercial, onde a mesma 

informa/questiona que “Ainda não existe normatização/regulamentação para refletores led no Brasil (só 

existe para luminárias de IP). Podemos ofertar sem INMETRO?” e considerando resposta apresentada 

por e-mail no dia 22/10/2020 pelo requisitante, Sr. Sebastião Alves Maciel Júnior, que expõe “Em 

pesquisa junto a fornecedores, e análise a várias marcas, podemos observar que não consta nenhuma 

regulamentação do Inmetro referente à refletores de LED. Sendo assim, serão aceitos produtos sem a 

referida normatização, porém que respeite as demais especificações.” vem, em face de modificações 

necessárias, por meio deste, RETIFICAR o edital em, conforme segue: 

 

DA RETIFICAÇÃO: Exclui-se a expressão “Normatizada com Selo do Inmetro” da especificação dos itens 

01 e 02 do lote 18 do edital. Fica também alterada a data da sessão pública para o dia 12/11/2020 às 

08h30min. Mantidos inalterados os demais itens publicados.  

 

O Edital RETIFICADO e Detalhes da licitação encontram-se à disposição dos interessados na sede do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 39.740-000, 

Guanhães/MG, pelo telefone (33) 3421 1531, e-mail material@saaeguanhaes.com.br ou pelo site 

www.saaeguanhaes.com.br. 

  

  

Guanhães/MG, 27/10/2020 

 

 

Robson Barbosa 

Pregoeiro 
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