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EDITAL

 

Prezados 
 
Viemos por meio deste solicitar esclarecimentos sobre os seguintes itens:
 
 
1- No Edital 120/2019 está declarado que a sessão pública do pregão presencial ocorrerá as 17:00 do dia 18
de Junho de 2019, entretanto no item 2.1, do mesmo edital, ao descrever o que deverá estar declarado na
parte frontal dos envelopes de credenciamento, apresenta-se o horário de 14:00, desta forma nosso
entendimento é que a sessão pública ocorrerá as 17:00 horas, mas os envelopes deverão ser entregues até
as 14:00. Perguntamos se nosso entendimento está correto.
 
2- O item 8 do edital 120/2019 trata das condições de pagamento e entrega, porém não fica claro se haverá
um cronograma de pagamento que envolva pagamentos contra produtos intermediários, ou somente será
realizado o pagamento após a finalização e entrega do EIA/RIMA. Desta forma, perguntamos se o
pagamento será feito em parcela única após a entrega do EIA/RIMA  e conclusão de todos os estudos, ou
como é comum em serviços similares, serão realizados pagamentos intermediários mediante relatórios de
acompanhamento das atividades?
 
3- O Anexo I apresenta o Termo de Referência do EIA/RIMA, no item 4.1.2 pergunta-se, quantas campanhas
de caracterização da qualidade do ar deverão ser previstas 2 ou 4?
 
4- O item 4.1.5 do Anexo I trata da caracterização do solo, neste item cita-se a necessidade de levantamento
planialtimetrico da área, desta forma pergunta-se o levantamento será fornecido pela contratante ou deverá
ser realizado pela contratada?
 
5- O item 4.1.5 do Anexo I trata da caracterização do solo, neste item cita-se a necessidade de realização de
ensaios com SPT, desta forma pergunta-se os ensaios com SPT será fornecido pela contratante ou deverá
ser realizado pela contratada? Caso sejam de responsabilidade da Contratada quantos pontos de sondagens
deverão ser considerados na proposta?
 
6- Será realizado o lançamento de efluentes tratados nos corpos hídricos da região? Se sim, o estudo de
capacidade de suporte deverá ser elaborado pela contratada ou será fornecido pela contratante?
 
7- Caso seja necessária a realização de captura de fauna, as licenças para tal atividade serão de
responsabilidade da prefeitura?
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8- Quantas cópias do EIA/RIMA deverão ser entregues a prefeitura?
 
 

E-mail para arvut@arvut.com.br, larissa.weber@arvut.com.br   E-mail entregue, lido (2)

E-mail para arvut@arvut.com.br, larissa.weber@arvut.com.br   E-mail entregue (2)

14/06/2019 às 18:31 Iara D. SADM-PROT  arquivou.

14/06/2019 às 18:31 Iara D. SADM-PROT  parou de acompanhar.

14/06/2019 às 18:33 Sandro D. SADM-LICI  arquivou.

14/06/2019 às 18:33 Sandro D. SADM-LICI  parou de acompanhar.

E-mail para arvut@arvut.com.br, larissa.weber@arvut.com.br   E-mail entregue, clicado (2)

Despacho 1:
9.837/2019
14/06/2019 18:29

(Encaminhado)

Iara D. SADM-PROT

SADM-LICI - Lici...

Para os devidos fins. 

_
Iara Dalsotto 
chefe de setor

Quem já visualizou?    10 pessoas

Despacho 2:
9.837/2019
14/06/2019 18:33

(Encaminhado)

Sandro D. SADM-LICI

SMAP-MA - Depto ...

A/C Marisa F.

Favor responder do item 2 ao 8. 

_
Sandro Dalsotto 
Setor de Licitações

Folha de rosto: contém documento físico

Quem já visualizou?    8 pessoas

Despacho 3:
9.837/2019
17/06/2019 15:38

(Respondido)

Marisa F. SMAP-MA

2- Pagamento ao término do trabalho.

3-  Duas campanhas;

4-  será fornecido.

5- realizados pela contratada, considerando a área de estudo e o solicitado
pela FEPAM.

6- Não
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E-mail para arvut@arvut.com.br, larissa.weber@arvut.com.br   E-mail entregue, clicado

17/06/2019 às 15:40 Marisa F. SMAP-MA  arquivou.

17/06/2019 às 15:40 Marisa F. SMAP-MA  parou de acompanhar.

Prefeitura de Capão da Canoa - Av. Paraguassú,1881 - Centro • 1Doc • www.1doc.com.br 

Impresso em 17/06/2019 17:57:40 por Jaimara Correa Gadis - Setor de Licitações (matrícula 176503) 

“As críticas são a motivação para o sucesso.” - Vitorio Furusho

SADM-LICI - Lici... 7- Sim

8- 04 cópias
 
_
Marisa C. Freitas

CRBio09823-03D

Quem já visualizou?    5 pessoas

Despacho 4:
9.837/2019
17/06/2019 17:55

(Respondido)

Todos os envolvidos
internos

Arvut Meio Ambiente   
arvut@arvut.com.br · 51
98686-0084
CNPJ 27.805.836/0001-10

Prezados 
 
Agradecemos aos esclarecimentos. 
 
No entanto gastaríamos de saber se tais respostas serão publicadas para
os demais concorrentes e se os questionamentos dos outros concorrentes
serão encaminhados para nós. 

Quem já visualizou?    2 pessoas
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