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Amparo, 14 de Setembro de 2021. 
 

ESCLARECIMENTOS  
 

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 aos pedidos de esclarecimentos recebidos em 10, 13 e 14 de 
Setembro de 2021 respectivamente às 09:00h, 10:05h e 09:08h de acordo com a 
legislação vigente, cumpre-nos prestar as seguintes informações: 
 
1 – “...Estamos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 21/2021, 
previamente marcado para o dia 20/09/2021, às 09:15 horas, neste sentido solicitamos 
os seguintes esclarecimentos: 1 - Conforme estabelece no edital, deve atender a 
resolução SMA -100, através de certificado de acreditação do INMETRO, incluindo os 
parâmetros acreditados. Os resultados analíticos serão apresentado do SEAQUA ? ...” 
 
RESPOSTA:  Informamos que serão submetidos a Vigilância Sanitária que estabelece 
no Artigo 20 da Portaria 888 de 4 de maio de 202a que todos os parâmetros devem ser 
acreditados pela NBR ISO/IEC 17025 conforme consta abaixo."Art. 20 As análises 
laboratoriais para controle da qualidade da água para consumo humano podem ser 
realizadas em laboratório próprio, conveniado ou contratado, desde que estes 
comprovem a existência de boas práticas de laboratório e biossegurança, conforme 
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais normas relacionadas, e 
comprovem a existência de sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos 
especificados na NBR ISO/IEC 17025." 
 
 
2 - A empresa ******************, pretende participar do Pregão em epígrafe, e informa 
com base no item 3- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do edital na página 22; Nota: Nos 
casos de certidões ou licenças sob trâmites de renovação, serão aceitos, unicamente 
para estes casos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos. A empresa 
********* teve a mudança de sua sede da cidade de Campinas-SP, para a cidade de 
Paulinia-SP, em 01/07/2021, e para tanto teve a necessidade de solicitar uma NOVA 
Licença de Funcionamento junto a Vigilância Sanitária da cidade de Paulínia-SP, e que 
encontra-se ainda em fase de andamento pelo setor da VISA em análise documental 
para a emissão da Licença. Com base no item 3 do Termo de Referência do edital 
descrito acima e com a apresentação do Protocolo junto a Vigilância Sanitária, esta 
empresa poderá participar do certame e caso seja vencedora, apresentará este 
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Protocolo na documentação de habilitação e posteriormente quando da emissão da 
Licença da Vigilância, apresentar a mesma acostando aos autos do processo? 
Salientamos que sempre apresentamos nos certames a Licença da Vigilância da cidade 
de Campinas, o que corrobora que esta empresa sempre manteve todas as licenças 
junto aos órgãos necessários, prezando pela qualidade dos serviços efetuados para 
seus clientes. 
 
 
RESPOSTA:  Para o caso acima mencionado, tratando-se da Licença de 
Funcionamento, os mesmos poderão ser apresentados os respectivos protocolos 
de renovação e/ou transferência para fins de participação e/ou habilitação no 
certame e que, preferencialmente junto destes protocolos sejam também 
acostados os documentos originários vencidos, à vencer ou que deram 
motivação à renovação/transferência. Em momento posterior, e quando 
disponíveis à empresa em seu escopo final, deverão impreterivelmente ser 
encaminhados ao SAAE AMPARO para que sejam acostados ao processo 
licitatório, caso seja sagrada a (ou uma das) vencedora(s) do certame, sob pena das 
penalidades previstas no certame. Finalmente, caso necessário, o pregoeiro e equipe 
de apoio diligenciarão através de meios eletrônicos (internet e outros), no que couber, 
para fins de verificar a integridade, escopo e validade dos respectivos documentos. 
 

3 – “...Estamos com dúvida acerca do quantitativo de análises de Escherichia Coli 
(Contagem), no termo de referência temos uma quantidade e no modelo de proposta e 
minuta da ata temos outra. Segue abaixo as capturas de tela: Termo de referência: 
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Modelo de Proposta e Minuta da Ata: 

 

Qual a quantidade que devemos considerar em nossa proposta para este ensaio? 44 
amostras ou 200 amostras...”? 

RESPOSTA: Informamos que o correto são 200 unidades/ serviço, pois o termo foi 
realizado considerando a quantidade máxima estimada para o período de 12 meses. 
 
 
 

Nada mais, 

 
 

(assinado no original) 
 
 
 

TAUAN TEDESCHI BUZO 
Divisão de Suprimentos 
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