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Amparo, 17 de setembro de 2021. 
 

ESCLARECIMENTOS II 
 

REFERENTE: Pregão nº 21/2021 (Eletrônico) 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES DE 
ÁGUA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PERIODICIDADE E CRONOGRAMA 
DE EXECUÇÃO PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
EDITAL E ANEXOS. 
 
Srs. Licitantes:  
 
Em cumprimento ao pedido de esclarecimento recebido em 14 de setembro de 2021 
respectivamente às 16:20h e de acordo com a legislação vigente, cumpre-nos prestar 
as seguintes informações: 
 
1 – “...Solicitamos gentileza, esclarecimentos referente as análises do Lote 02, no que 
concerne aos itens 5, 6 e 7 da Planilha Proposta e do Termo de Referência, ou seja; No 
Termo de referência serão analisados a Portaria  GM/MS nº 888 completa e todos os 
parâmetros Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos, acontece  que a Portaria 888  é 
recente e contém novos parâmetros de análises (conforme abaixo descritos) que não 
são acreditados por nenhum laboratório no Brasil junto ao INMETRO, sendo que há um 
prazo para os laboratórios se adequarem; Estes parâmetros abaixo, estão distribuídos 
nos Anexos da Portaria  Completa GM-888 Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos, que 
deverão ser analisados. 
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Assim, o SAAE de Amparo exige parâmetros acreditados, podendo subcontratar 30% 
do escopo, no entanto, não há possibilidade de subcontratar estes parâmetros em outro 
laboratório que executam estas análises acreditadas. Nosso laboratório já desenvolveu 
todas as metodologias e realiza estas análises não acreditadas, e já solicitamos 
auditoria do Inmetro para que os mesmas sejam verificados e inseridos no escopo de 
acreditação em próxima auditoria do INMETRO em nosso laboratório, muito 
provavelmente isto acontecerá em meados de 2022; Assim, questionamos como o 
Corpo Técnico do SAAE exigirá estas análises, uma vez que, não há laboratórios 
acreditados nestes novos parâmetros, o laboratório vencedor do certame, poderá 
realizas estas análises sem o selo do INMETRO, ou seja, não acreditados, ou ainda 
subcontratar com um laboratório que as realize, mas não é acreditado ainda? As 
empresas que normalmente participam dos certames do SAAE e mesmo outros 
laboratórios instalados no Brasil, não detêm ainda acreditação para os novos 
parâmetros da Portaria GM-888; Então novamente indagamos, como procederá o Setor 
Técnico diante deste fato, uma vez que há a exigência da acreditação em 70% e 
podendo subcontratar 30% também acreditados. Sugerimos revisão do Edital, 
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permitindo que somente para os novos parâmetros da Portaria GM-888 possam ser 
realizados sem acreditação...” 
 
RESPOSTA:  Levando em consideração o escopo do questionamento, os parâmetros 
novos em fase de adequações pelas empresas interessadas ao certame, poderão ser 
comprovados por meio de uma declaração, emitida pelo representante legal da 
empresa, acostado aos demais documentos de habilitação. 
 
Deste modo, diante do exposto acima, fica SUSPENSA a sessão ora marcada para o 
dia 20/09/2021, para fins de RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA, qual será 
parte integrante de futuro EDITAL RETIFICADO a ser publicado em momento oportuno. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

(assinado no original) 
 
 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Divisão de Suprimentos 
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