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Juiz de Fora, 24 de julho de 2018. 

Concorrência nº. 003/18 

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. 

Apresentamos questionamento ao Edital da Concorrência nº. 003/18 e 

esclarecimento conforme setor técnico da CESAMA. 

Questionamento: “Peço esclarecer se é possível termos acesso aos levantamentos 
de preços e demais informações, principalmente relativo aos equipamentos previstos 
no monitoramento de H2S, objeto desta concorrência. 

No termo de referência no item 5 há uma menção da disponibilidade destes como 
segue: 

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de 
mercado, conforme informações constantes no processo licitatório. Os documentos 
referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão de Compras e 
Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao processo 

para a homologação do certame.” 

 

Resposta: O Edital, no seu Termo de Referência, no Capítulo 5, Valores Estimados, 
dispõe que  

Os valores estimados para a aquisição foram apurados através de pesquisa de 
mercado, conforme informações constantes no processo licitatório. 

Os documentos referentes a pesquisa de mercado encontram-se na Supervisão 
de Compras e Materiais do Departamento de Compras e Estoque e serão anexados ao 
processo para a homologação do certame. 

Dessa forma, no presente momento da licitação não é prudente divulgar a 
pesquisa de mercado supracitada para resguardar os dados fornecidos pelas 
empresas que se dispuseram a participar da mesma. No entanto, é imperioso 
observar que após a homologação do certame os orçamentos se encontrarão 
disponíveis para consulta. 

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos. 
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