
 

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA DE CONTRATOS 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG – 3692-9201/9198/9200/9199 

23 de julho de 2018. 

Concorrência nº. 003/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle 

de odores, em pontos do Sistema Coletor Urbano de Esgoto Sanitário de Juiz de Fora 

que apresente eficiência na redução da concentração de Gás Sulfídrico (H2S), 

incluindo adequação de instalações, cessão de equipamentos em comodato, 

fornecimento de reagentes, softwares de controle “on line” com possibilidade de 

acesso remoto e analisadores de gás sulfídrico. 

Conforme determinação do setor técnico, informamos que as seguintes 

modificações foram realizadas no edital, particularmente no Termo de Referência: 

Item 4.4 do Termo de Referência (Equipamentos em Comodato) e no item 4.11 do 

Edital (EQUIPAMENTOS EM COMODATO) 

 

Alterado de: 

Sensores de detecção fixo de gás sulfídrico (H2S), via sensor eletroquímico (0-1000 

ppm), saída de controle 4-20 mA (2 fios), temperatura de operação (-20C + 40C), 

umidade (10 a 99% não condensado), grau de proteção IP 65/67, material do invólucro 

ABS, certificação cCSAus Class I Div. 2 (Toxic only), ATEX, SAA, European toxic pr 

EN45544 

Para: 

Sensores de detecção fixo de gás sulfídrico (H2S), via sensor eletroquímico (0-100 

ppm), saída de controle 4-20 mA (2 fios), temperatura de operação (-20C + 40C), 

umidade (10 a 99% não condensado), grau de proteção IP 65/67, material do invólucro 

ABS, certificação cCSAus Class I Div. 2 (Toxic only), ATEX, SAA, European toxic pr 

EN45544 

 

Segundo parecer da área técnica possivelmente houve um erro de digitação, o que 

não altera a proposta comercial, pois segundo a mesma área técnica, “o limite de 

detecção do equipamento é de 100 ppm, não existe uma faixa mais ampla para a 

detecção desse gás”. 

Diante das retificações no Edital, a data de abertura das propostas está 

mantida para dia 08/08/2018. 

Todas as informações encontram-se divulgadas no site da CESAMA. 
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