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CONVITE N° 42/2018 
 

PROCESSO Nº 19647/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Ao 1º (primeiro) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 13h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa L. RIGO JUNIOR 
SERVICOS GEOLOGICOS, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA Elaboração e Execução de Plano de Monitorização de Águas Subterrâneas provenientes dos aterros 
desativados, no município de São Carlos. 
 
 
QUESTIONAMENTO 

A L. Rigo Junior Serviços Geológicos tem o maior interesse em participar do Convite n 42/2018 - Processo 
n. 19647/2018, entretanto ao analisar o Edital indicamos e afirmamos que por experiência para o tipo de 
serviço definido no Objeto do Convite n. 42/2018, o prazo de execução de 20 dias a partir da emissão da 
ordem de serviço é difícil de ser cumprido. 
  
Esta dificuldade é devido: 
1-) A coleta das águas subterrâneas do lençol freático nos 17 poços de monitorização, pelo método de 
baixa vazão com o uso de célula de fluxo e medidor de multiparâmetros, e turbidez inferior a 5 NTU 
demandará o prazo de 5 a 7 dias. 
2-) As análises físico-químicas dos parâmetros exigidos no Edital demandará ao menos 25 dias úteis para 
emissão dos Laudos. 
3-) Somente com os laudos das análises físico-químicas em mãos, o relatório técnico conclusivo poderá ser 
elaborado e emitido. Este tipo de relatório é interpretativo e comparativo aos padrões definidos pelo 
legislação vigente e demandará em torno de 10 dias. 
 
Assim entendemos que o prazo ideal para execução dos serviços do Objeto do Convite n 42/2018 seja de 
45 dias. 
 
Também existe uma dúvida em relação ao serviços e valores a serem apresentados na planilha de preços. 
Pois imaginemos no caso de uma amostra de água subterrânea não ser coletada, devido ao poço de 
monitorização estar obstruído ou danificado, em vez de 17 amostras somente serão coletadas e analisadas 
16 amostras. Deste modo como será realizado o pagamento do Contratado, visto que a Planilha Proposta  
(Página 18 do Edital) indica somente uma quantidade e um valor unitário. 
 
 

RESPOSTA 
... Informamos que o prazo para os serviços são de 20 dias para o início, a contar da data de expedição da 
ordem se serviço e a conclusão em 45 dias após o início das coletas, os valores a serem pagos serão de 
acordo com a quantidade das coletas e análise físico químicas e relatórios entregues na conclusão dos 
serviços, se por acaso ocorrer algum impedimento na coleta de qualquer poço o mesmo deverá ser 
informado a Prefeitura de imediato para que possamos providenciar a correção ou construção de um novo 
poço..."  
 
Favor acompanhar as correções do Edital e sua republicação. 
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Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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