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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 02 

 

 

PE 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 

 

Às 15:34 hrs do dia 01 do mês de junho de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

licitacao@sanemar-sa.com.br o pedido de esclarecimento, conforme descrito a seguir: 

 

 

PERGUNTA 1:   

 

Considerando que estamos instalados no estado de São Paulo nosso licenciamento foi 

realizado junto a CETESB.  Qual o entendimento da comissão de licitações quanto a este 

caso e, relação a previsão do edital de apresentação de licença do INEA e também certidão 

negativa do INEA ou órgão ambiental municipal? 

RESPOSTA 1: 

As empresas que atuam no Estado do Rio de Janeiro devem, obrigatoriamente, ser 

licenciadas pelo INEA. A certidão negativa de débito também deve ser expedida pelo INEA 

ou pelo órgão ambiental do município. Sugerimos obtê-la no INEA. 

PERGUNTA 2:   

Considerando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais e 176 horas mensais o 

quantitativo de horas estimado para esta contratação indica que serão necessários de 7 a 8 

caminhões trabalhando ininterruptamente por 12 meses para atingir 15.728 horas estimadas 

no edital. Pergunto se está correta a estimativa do edital e se realmente a empresa vencedora 

deverá disponibilizar todo este efetivo de equipamentos para o contrato. 

RESPOSTA 2: 

Estamos prevendo 6 caminhões, porém o contrato poderá ser iniciado com uma quantidade 

menor. 

PERGUNTA 3:   

Da mesma forma a quantidade estimada de 9.192m³ de material a ser descartado é bastante 

grande. Está correto este número? 

RESPOSTA 3: 

O volume está correto. São lodos de fossas e excesso de lodos de ETEs que deverão ser 

encaminhados para ETEs licenciadas fora do município. As ETEs do Município de Maricá 
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não condicionam lodos para destinação em aterros. Aterros sanitários não poderão receber 

resíduos líquidos. 

PERGUNTA 4:   

Segundo o histórico do órgão contratante qual o local mais próximo do município, onde será 

encontrada empresa/ aterro para recebimento dos resíduos oriundos do contrato? 

 

RESPOSTA 4: 

Este é o primeiro contrato desta natureza a ser firmado pela SANEMAR, portanto não temos 

históricos. ETEs qualificadas e habilitadas para receber lodos são encontradas nos seguintes 

municípios próximos de Maricá: Rio de Janeiro, Niterói, Araruama, entre outros. 

 


