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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 11 
 
 
PE 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 
 
Às 09:56 hrs do dia 12 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:   
 
“Evento de Adiamento com publicação prevista para 12/06/2020. Motivo: Acolhimento das razões 
de petição com republicação de Edital e publicação de Errata." 
 
Desta Forma poderiam informar quais as razões de petição foram acolhidas causando a republicação 
do edital? 
 
Existem erratas? 
 
O Edital e seus anexos mudaram? Se positivo em quais itens? Qual a nova redação? 
 
RESPOSTA 1: 
 
A Errata 01 com todas as alterações efetuadas no Edital e seus anexos foi publicada nesta data, qual 
seja, dia 15/06/2020 no JOM – Jornal Oficial de Maricá, e se encontra disponível tanto no portal de 
Compras Governamentais quanto no site da SANEMAR: www.sanemar-sa.com.br, conforme 
determina o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, abaixo transcrito. 

 
“Art. 43. A decisão de adiamento da abertura da seção de julgamento 
prevista no artigo anterior e a remarcação de sua abertura são de 
competência da Comissão responsável pela condução do certame, devendo 
ser publicada no sítio eletrônico da SANEMAR e no Diário Oficial do 
Município de Maricá. 
 
Art. 44. Se a impugnação for julgada procedente, na hipótese de ilegalidade 
insanável, o Diretor-Presidente da SANEMAR poderá anular a licitação 
total ou parcialmente. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, o 
Diretor-Presidente da SANEMAR determinará à Comissão responsável 
pela condução do certame a adoção das providências cabíveis para 
correção do ato, devendo: 
 
I – Republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto 
original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto 
se a alteração no instrumento convocatório não afetar não afetar a 
preparação das propostas; 
 
II – Divulgar no sítio eletrônico da SANEMAR a decisão da impugnação e 
o edital retificado, para conhecimento de todos os licitantes e 
interessados.” 
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