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ERRATA 01 

 

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO torna público que efetuou alterações no 

EditalN° 06/2020, e seus anexos, cujo objeto é Contratação de serviços sob demanda de 

análises de laboratório para amostras de esgoto bruto, esgoto tratado e lodos das Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) existentes no Município de Maricá., conforme abaixo: 

 

1. No Edital a tabela do subitem 3.1 passa a ser lido da seguinte forma: 

 

EVENTOS DATA HORÁRIO 

Início acolhimento das propostas 24/08/2020 10:00 

Limite acolhimento das propostas 04/09/2020 10:00 

Data de abertura das propostas 04/09/2020 10:02 

Data da realização do Pregão 04/09/2020 10:30 

Processo nº 29303/2020 

Critério de Julgamento Menor Preço por Lote 

Prazo para impugnação 
até 5 (cinco) dias úteis antes da abertura das 

propostas 

Data da publicação 24/08/2020 

Local / Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 

Número da licitação no portal UASG 927591 - PE 06/2020 

 

 

 

2. Na alínea “c” do subitem 13.5.1 do Edital: 

 

Onde se lê: “A Contratada deve possuir em seu quadro de pessoal permanente 

profissional da área de química, responsável pela execução dos serviços 

contratados, devidamente registrado no órgão de classe competente. Este 

profissional deve emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) para 

cada relatório produzido mensalmente pela Contratada.” 

 

Leia-se: “A Contratada deve possuir em seu quadro de pessoal permanente 

profissional responsável técnico pela execução dos serviços contratados, 

devidamente registrado no órgão de classe competente. Este profissional deve 

emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada relatório 

produzido mensalmente pela Contratada.” 

 

 

3. No subitem 19.1.1 do Anexo I – Termo de Referência: 

 

Onde se lê:“A Contratada deve possuir em seu quadro de pessoal permanente 

profissional da área de química, responsável pela execução dos serviços 

contratados, devidamente registrado no órgão de classe competente. Este 

profissional deve emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) para 

cada relatório produzido mensalmente pela Contratada.” 
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Leia-se: “A Contratada deve possuir em seu quadro de pessoal permanente 

profissional responsável técnico pela execução dos serviços contratados, 

devidamente registrado no órgão de classe competente. Este profissional deve 

emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada relatório 

produzido mensalmente pela Contratada.” 

 

 

4. No Anexo III – Formulário da Proposta de Preços: 

 

Onde se lê: Data prevista para realização do Pregão: 21/08/2020 

Leia-se: Data prevista para realização do Pregão: 04/09/2020 


