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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 12 

 

 

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 

 

Às 13:56 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:   

 

Devida o pregão ser adiado para 25/06, podemos fazer novas perguntas? 

 

RESPOSTA 1: 

 

Sim, desde que dentro do prazo determinado no subitem 1.5 edital, abaixo transcrito. 

 

“1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do 

objeto deste edital ou interpretação de quaisquer de seus 

dispositivos em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à abertura da 

sessão, por escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  

até 17:00 horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, 

por meio do correio eletrônicolicitacao@sanemar-sa.com.br, até às 

17:00 horas do último dia do prazo referido.” 

 

PERGUNTA 2:   

 

A proposta de preço tem que ser enviada junto com a documentação de habilitação? 

 

RESPOSTA 2: 

 

Sim, conforme alínea “c” do subitem 12.1 do instrumento convocatório, que passamos a 

transcrever: 

 

“12.1 Efetuados os procedimentos previstos no item11 deste Edital, 

o licitante detentor da melhor proposta ou do lance de menor valor, 

deverão apresentar no endereço: Rua Álvares de Castro – Nº 607– 

Araçatiba – Maricá-RJ – CEP.: 24901-355, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da 

sessão pública, os originais ou cópias autenticadas documentos 

elencados abaixo:  

 

c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se 

for o caso, detalhando a planilha de custos.” 
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PERGUNTA 3:   

 

Os caminhões vão ser pesados? e onde seria? 

 

RESPOSTA 3: 

 

Os caminhões não serão pesados. O descarte de lodos será medido pelo volume do caminhão 

em ETEs localizadas fora do Município de Maricá. Sugiro que os interessados procurem as 

empresas prestadoras deste serviço para obterem maiores informações. 

 

PERGUNTA 4:   

 

No item 15.2.9, diz que o abastecimento de água não pode ultrapassar a 1 hora, os caminhões 

vão ter alguma preferência, no caso de fila?  quais os locais para abastecimento de água 

dentro do município de Maricá? 

 

RESPOSTA 4: 

 

A SANEMAR não pode se manifestar pelos fornecedores de água da região. Problemas com 

fornecimento de água, alheios à vontade da contratada, serão considerados pela fiscalização. 

 

PERGUNTA 5:   
 

Os boletins operacionais vão ser conferidos pela fiscalização, vai ter um prazo para 

conferência e aprovação? 

 

RESPOSTA 5: 

 

Os boletins operacionais devem ser encaminhados à fiscalização até dois dias úteis após o 

final de cada período de medição. A fiscalização emitirá o seu parecer até dois dias úteis 

após o recebimento dos BDVs. 

 


