
 

 

 
 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2021 

 

Abertura: 06.01.2022 

Horário: 15:00  horas 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Tipo: Menor Preço por item 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de tratamento de 

água para consumo humano, em 20 (vinte) sistemas de 

abastecimento do interior do Município de Trindade do Sul, 

com fornecimento de materiais, insumos e serviços inerentes 

ao desempenho de atividade relativa ao monitoramento e 

controle do tratamento de água, de acordo com a legislação 

vigente, em especial a Portaria de Consolidação n° 05 de 03 

de outubro de 2017, Ministério da Saúde e seu anexo XX, com 

as alterações da Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 

2021, principalmente no que tange ao anexo III - Termo de 

Referência. 

 

 

                           O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal 

de Trindade do Sul, de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002, e do 

Decreto Municipal nº 09/2021, com aplicação subsidiaria da Lei Federal no 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, realizará licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM ,encerrando-se o prazo para recebimento 

dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e 

até a hora acima mencionados, junto a sede Administrativa do Município de Trindade do Sul. 

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520, Lei Complementar nº 123/2006 

o Decreto Municipal nº 09/2021 e nº78/2021, subsidiada a Lei Federal nº 8.666, e demais 

legislações aplicáveis. 



 

 

 
 

    As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo 

Departamento de Licitações, junto ao Municipio de Trindade do Sul em horário de expediente 

das 7h30min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min horas, ou pelo fone (54) 3541-1025, 

pelo site www.trindadedosul.rs.gov.br ou pelo email gabinete@trindadedosul.rs.gov.br. 

 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 

0043/2021 cujo objeto contitui desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de tratamento de água para consumo humano, em 20 (vinte) sistemas 

de abastecimento do interior do Município de Trindade do Sul, com fornecimento de 

materiais, insumos e serviços inerentes ao desempenho de atividade relativa ao 

monitoramento e controle do tratamento de água, de acordo com a legislação vigente, em 

especial a Portaria de Consolidação n° 05 de 03 de outubro de 2017, Ministério da Saúde e 

seu anexo XX, com as alterações da Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021, 

principalmente no que tange ao anexo III - Termo de Referência, em face da exclusão de 

item extremamente necessário, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL da Pregão 

Presencial 043/2021: 

 

Onde se lê: 

6.3.3 – Quanto à Qualificação Técnica: 

a) Certidão de Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou anotação de função 

Técnica com registro do responsável técnico pela empresa, junto ao CRF-RS; 

b) Registro da empresa no Conselho Regional de Química CRQ com atividades descritas 

e autorizadas no devido certificado de registro “Atividade de limpeza, controle e tratamento e 

desinfecção de água e reservatórios”, mediante apresentação de sua regularidade; 

c) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não 

foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Declaração indicando o(s) profissional(nais) técnicos que prestará(ão) o(s) serviço(s). 

e) - Apresentar a declaração de visita ao local dos serviços, a qual deverá ser assinada 

pelo responsável técnico da empresa e por responsável da Vigilância Sanitária do Município, 

declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução. Não serão 

admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem 

a conclusão dos trabalhos; 

 

Leia-se: 

http://www.trindadedosul.rs.gov.br/
mailto:gabinete@trindadedosul.rs.gov.br


 

 

 
 

6.3.3 – Quanto à Qualificação Técnica: 

a) Registro da empresa no Conselho Regional de Química CRQ com atividades descritas 

e autorizadas no devido certificado de registro “Atividade de limpeza, controle e tratamento e 

desinfecção de água e reservatórios”, mediante apresentação de sua regularidade; 

b) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) Declaração indicando o(s) profissional(nais) técnicos que prestará(ão) o(s) serviço(s). 

d) - Apresentar a declaração de visita ao local dos serviços, a qual deverá ser 

assinada pelo responsável técnico da empresa e por responsável da Vigilância Sanitária do 

Município, declarando-se ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução. 

Não serão admitidas alegações futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que 

impossibilitem a conclusão dos trabalhos. 

Onde se lê: 

3 – PARTICIPAÇÃO  

3.1 - Poderão participar deste pregão os interessados que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste edital.  

3.2 - Os licitantes interessados deverão promover visita técnica em 

até 72 (setenta e duas horas) horas antes da abertura das propostas, ou seja, até dia 

20/12/2021, agendar através do telefone 54-3541-1025 

 

Leia-se: 

3 – PARTICIPAÇÃO  

3.1 - Poderão participar deste pregão os interessados que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste edital.  

3.2 - Os licitantes interessados deverão promover visita técnica em 

até 72 (setenta e duas horas) horas antes da abertura das propostas, ou seja, até dia 

03.01.2022, agendar através do telefone 54-3541-1025 

 

As alterações do orçamento do referido edital, estão disponíveis no site 

do Município (www.trindadedosul.rs.gov.br).  

Os demais itens permanecem como no edital, alterando-se a data de 

abertura do certame para dia 06 de janeiro de 2022 as 15:00 horas. 



 

 

 
 

Trindade do Sul, RS, 22 de dezembro de 2021. 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

  

 

 


