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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 03 

 

 

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 

 

Às 15:49 hrs do dia 03 do mês de junho de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

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

 

 

PERGUNTA 1:   

 

Considerando a diferença nos preços para recebimento dos lodos das ETES, solicito 

esclarecimento sobre em qual nível de Umidade se dará os mesmos: 

 

1) LODO DE ETE COM UMIDADE > 40% E < 70% 

 

2) LODO DE ETE COM UMIDADE > 70% 

 

3) LODO DE ETE COM UMIDADE ATÉ 40% 

 

RESPOSTA 1: 

 

Os lodos a serem descartados possuem umidade maior que 70% (não devem ser lançados 

em aterros sanitários); 

 

PERGUNTA 2:   

 

O Lodo das ETES, serão inseridos nos caminhões pelo sistema de gravidade ou sucção? 

 

RESPOSTA 2: 

 

Os lodos serão carregados nos caminhões por equipamento de sucção do caminhão. 

 

PERGUNTA 3:   

 

Entendemos que o custo com a destinação do Lodo será da Contratada, e a Contratante 

entregará a guia de descarte juntamente com o laudo de caracterização do resíduo, nosso 

entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 3: 

 

Os custos dos descartes estão previstos no contrato. Os receptores de lodos (ETEs com 

Licença de Operação) não exigem a caracterização do lodo em estado líquido. 
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PERGUNTA 4:   

 

Entendemos que o custo com o deslocamento para descarte do lodo será pago pela 

contratante através do valor hora trabalhada para o equipamento disposto no item 1 nosso 

entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 4: 

 

O entendimento está correto. 

 

PERGUNTA 5:   

 

Qual a media de Ordem de serviços diárias hj, para os serviços que utilizam o caminhão 

sewer Jet? 

 

RESPOSTA 5: 

 

Os caminhões deverão estar à disposição da contratada no horário comercial para 

atendimento de demandas programadas e emergenciais. Não podemos informar quantidade 

de ordens de serviços diárias. 

 

PERGUNTA 6:   
 

Entendemos que o resíduo líquido retirado por ocasião da prestação de serviços de 

desobstrução e limpeza do sistema de esgotamento, serão destinados às ETES da Sanemar 

nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 6: 

 

Esgotos coletados serão destinados às ETEs da SANEMAR. Lodos de fossas, de ETEs e 

outros resíduos não classificados como esgotos domésticos devem ser encaminhados para 

descarte em outras ETEs fora do município de Maricá. 

 

PERGUNTA 7:   
 

Entendemos que os resíduos de terra que ficarem retidos no tanque do caminhão serão 

destinados a aterros sanitários fora do município de maricá, sendo custeado pela Contratada, 

nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 7: 

 

O entendimento está correto. 


