
  

 

Rua Álvares de Castro, 607– 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ –CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 02 

 

 

PE 06/2020 - 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 

 

Às 18:15hrs do dia 18 do mês de agosto de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

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

 

 

PERGUNTA 1: 
 

Ainda estou no aguardo das informações solicitadas. 

 

 

RESPOSTA 1: 

 

Muito embora o presente esclarecimento tenha sido solicitado fora do prazo estabelecido 

no subitem 1.5 do Edital, passamos a nos pronunciar no seguinte sentido: 

 

As informações solicitadas anteriormente foram devidamente divulgadas na forma do 

“Esclarecimento 01”, nos canal definido no subitem 1.7, abaixo transcrito, bem como 

também no site da Sanemar. 

 

“1.7  Tanto as respostas às impugnações quanto aos 

pedidos de esclarecimento serão divulgados no portal eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, pela UASG 927591-PE nº 

06/2020, na sessão relacionada às futuras licitações, ficando, as 

empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.” 

 

PERGUNTA 02: 

 

Aproveitando tenho uma outra dúvida. No edital fala: 

 

19.1.1. 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. 

 

Porém para a atividade de laboratório de analise ambiental pode ser tanto profissional da 

área química quanto da área biológica. 
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RESPOSTA 2: 

 

Após consulta a área técnica, restou confirmado que para o presente objeto, outros 

profissionais, com diversas especializações também podem atuar como responsável técnico 

dos serviços especificados neste instrumento convocatório, bem como, será excluída a 

exigência de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada 

relatório produzido mensalmente pela Contratada, portanto, será publicada Errata ao edital 

e seus anexos, bem como, Republicação de Aviso de Edital, haja vista a alteração do 

subitem 19.1.1 do Termo de Referência, bem como, da alínea “c” do subitem 13.5.1 

exigem republicação, conforme subitem 1.3 do Edital. 

 

1.1 “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.”  

 


