
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me  do  presente  para  informar  V.Sª.  de  que,  à  vista  do  (s)  questionamento  (s),

efetuado pela empresa CONTROLE ANALÍTICO TÉCNICAS LTDA quanto ao Edital do Pregão Eletrônico nº

136/2022, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES E

EFLUENTES, E LENÇOL FREÁTICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SECRETARIA

DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações dos anexos I e II –

Termo de Referência, temos (s) seguinte (s) resposta (s):

QUESTIONAMENTOS:

1) A atividade de coleta possui custos de veículo, combustível, pedágios, horas técnicas,

hospedagem, alimentação etc.  Estes  custos  devem estar intrínsecos  em nossa  proposta e  sua variabilidade irá

apresentar variações nos valores envolvidos.

 Suponhamos que nosso custo de coleta, por campanha, seja por volta de R$ 3.000,00. 
Temos que:

Caso a coleta seja realizada uma vez no ano, o valor para este item em questão seria de R$
3.000,00;

Caso a coleta seja realizada mensalmente, o valor para este item em questão seria de R$
36.000,00;

Caso a coleta seja realizada semanalmente, o valor para este item em questão seria de R$
156.000,00;

Nos  exemplos  apresentados  teríamos  uma  variação  de  5200%,  algo  completamente
impossível de prever.

Diante do apresentado, solicitamos novamente uma previsão de quantas campanhas de
coleta devemos considerar durante o contrato.

Reitero que tratam-se de custos diretamente envolvidos no processo, e todas as empresas
terão a mesma dificuldade no levantamento destes sem esta definição.

  RESPOSTA: 

Questionada, a Secretaria de Meio Ambiente, requisitante, manifestou-se:

1)  Em atendimento  as  Legislações  e  específicas,  podemos  considerar  a  coleta  mensal  nas  águas  do  Ribeirão

Baixotes a montante e a jusante do ponto de lançamento do efluente tratado, bem como na entrada e saída do

Sistema de Tratamento de Água totalizando (48) coletas. Referente a frequência de análises nos 04 (quatro) poços

de monitoramento, considerar a coleta semestral no total de 08 (oito) amostras.

Sem mais para o presente momento.

Tatyane Fernanda Martins
Pregoeira Oficial


