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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 

 

 

Resposta do Questionamento da empresa INFRAWAY  

1. Conforme previsto no item 4.1., o requerimento deverá ser apresentado por meio de proposta 

escrita na sede da Companhia de Saneamento de Maricá – SANEMAR. Entendemos que os documentos 

podem ser assinados com Certificação Digital, dado que ela possui validade jurídica assim como 

assinatura em cartório. Nosso entendimento está correto? 

SIM 

 

2.  Conforme previsto no item 4.1.10., os interessados deverão entregar Documentos de Habilitação 

para comprovação de regularidade fiscal. Entendemos que esses documentos não necessitam de cópia 

autenticada. Nosso entendimento está correto?  

Se os documentos Fiscais forem de internet, sim faremos autenticidade, caso contrário apresentar 

original e cópia. 

3.Conforme previsto no item 9.1, as propostas referentes a autorização para confecção de estudos 

técnicos deverão ser apresentadas para análise em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data 

de publicação do edital de chamamento público, portanto, dia 16 de julho de 2021. Nosso entendimento 

está correto?  

 O processo foi republicado no dia 25/06, segue o link do site da empresa com todas as alterações.  

https://sanemar-sa.com.br/licitacoes-e-contratos/ 

4.Conforme previsto no item 3.1., poderão participar do PMI, pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

privado, individualmente, em grupo econômico, que satisfaçam as condições estabelecidas neste 

instrumento e demais normas legais pertinentes. Além disso, assevera que fica facultado aos interessados 

se associarem para a apresentação dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos em conjunto, 

hipótese em que deverá ser feita a indicação das empresas responsáveis pela interlocução, conforme 

descrito no item 3.3. Dado que a apresentação dos estudos pode ser realizada em grupo, uma vez 

concedida a autorização a uma empresa, outras empresas poderão se associar à empresa autorizada, 

mediante solicitação prévia apresentada perante a SANEMAR e desde que esta(s) outra(s) empresa 

cumpra os requisitos de habilitação previstos no Edital. Nosso entendimento está correto?   

Não, As empresas terão que ser associadas antes do prazo da apresentação dos documentos para 

receber o requerimento de autorização 

5. Visando contribuir com às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), as empresas interessadas nos Editais de 

PMI, desta Secretaria, com prazo em curso, poderão, excepcionalmente, encaminhar os documentos 

necessários para o e-mail estabelecido no edital. Nosso entendimento está correto? 
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 Não, os documentos terão que ser encaminhados conforme especificado no Edital  item 4.2 - O 

requerimento de autorização deve ser protocolado em ENVELOPE LACRADO do qual deverá constar na 

parte externa: a referência ao “EDITAL DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO 

(PMI) N.º 01/2021, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DESTINADOS A DESENVOLVER 

PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO MUNICIPAL (REDE) E DESTINAÇÃO DE EFLUENTES DO 

MUNICÍPIO DE MARICÁ.” e a indicação do nome da pessoa física ou jurídica interessada. 

 


