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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 15 
 
 
PE 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 
 
Às 17:30 hrs do dia 16 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:   
 
“... 
Em decisão acertada, a pregoeira acatou os argumentos da impugnante, reconhecendo que tal 
exigência não se coadunava com os princípios da economicidade e da competitividade, in verbis:  
 
Considerando todo o exposto, bem como, solicitação de posicionamento da área demandante quanto 
à essencialidade da solicitação da referida certidão, e tendo como amparo todo o conhecimento 
técnico da mesma, restou evidenciado que tendo como premissa o princípio da competitividade e a 
busca da proposta mais vantajosa para a administração, a Administração irá rever seu ato de ofício, 
na forma da Súmula 473 do STF, abaixo transcrito.  
 
Dessa forma, resta claro que tanto o impugnante em seu pedido, quanto a pregoeira em sua acertada 
decisão referiam-se ao item 13.5.1, c do edital de pregão eletrônico 03/2020. 
 
Entretanto, POR ABSOLUTO ERRO MATERIAL, A PREGOEIRA AO REDIGIR O DISPOSITIVO DE 
SUA DECISÃO ACABOU POR DIGITAR ERRONEAMENTE A NUMERAÇÃO DO ITEM EM 
REFERÊNCIA, DESCREVENDO O ITEM QUE DEVERIA SER RETIDADO DO EDITAL COMO 
“ALÍNEA ‘C’ DO SUBITEM 15.5.1”.  
O ERRO MATERIAL RESTA CLARO AO SE ANALISAR O EDITAL COM CUIDADO, NOTA-SE QUE 
NÃO EXISTE SUBITEM 15.5.1 NO MESMO, MUITO MENOS ALÍNEA “C” DESTE NOMEADO 
SUBITEM.  
CERTAMENTE A PREGOEIRA SE CONFUNDIU COM O SUBITEM 15.6.3, ACERTADAMENTE 
ENUMERADO, REFERENTE À EXIGÊNCIA DA MESMA CERTIDÃO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA.  
 
Dessa forma, tendo em vista o claro equívoco presente na errata requer-se que seja emitida nova 
errata por parte desta comissão de licitação para que se dê efetividade à decisão da leiloeira, 
corrigindo-se o subitem que deve ser excluído do edital para ALÍNEA “C” DO SUBITEM 13.5.1.  
Pelo exposto, requer-se que seja a presente petição recebida e acatada em prazo razoável de modo a 
evitar futuras nulidades no certame licitatório.” 
 
RESPOSTA 1: 
 
Informamos que precedentemente ao recebimento do material acima exposto, o erro material 
supracitado foi identificado e corrigido em forma de divulgação do Aviso, abaixo transcrito, no Portal 
de Compras e no site da SANEMAR no dia 16/06/2020 às 14:48hrs, bem como, solicitação de 
publicação da Errata 02 no Jornal Oficial de Maricá do dia 17/06/2020, porém sem alteração de 
prazo estabelecido, haja vista a modificação inquestionavelmente não alterar a formulação das 
propostas, conforme determina o subitem 1.3 do Edital, abaixo transcrita. 

 
 

Aviso 01: 
“Informamos que a Errata 01 do Edital N° 03/2020, cujo objeto é a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ, foi retificada 
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conforme abaixo:  
1. Onde se Lê :No Edital exclui-se a alínea “c” do subitem 15.5.1.  

Leia-se: No Edital exclui-se a alínea “c” do subitem 13.5.1 .“ 
 
Edital: 
“1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser 
publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação 
das propostas.” 

 
 


