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PEDIDO DE DILIGÊNCIA N°01/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.021.581/20-58 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI  CNPJ: 03.417.494/0001-
00, 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°001/2021, referente à contratação de empresa para 
prestação de serviços laboratoriais para execução de coleta e realização de análises 
físico-químicas e microbiológicas em amostras de águas subterrâneas, águas 
superficiais, líquidos lixiviados (chorume) no aterro sanitário da central de tratamento 
de resíduos sólidos BR 040 (CTRS BR 040) e em amostras de composto orgânico 
produzido pela superintendência de limpeza urbana de belo horizonte, em análise dos 
documentos de habilitação apresentados por V.S.ª na licitação em epígrafe, solicita os 
seguintes esclarecimentos: 

1) Solicitamos que a empresa arrematante ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E 
ANALISES EIRELI informe, por meio de certificados, atendimento ao item 13.5. 
do Anexo I – termo de referência – do Edital. 

 “13.5. Dispor de laboratórios da CONTRATADA com acreditação/ 
certificação/homologação para os ensaios e calibrações realizadas, nos termos da 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 junto ao instituto nacional de metrologia, 

normalização e qualidade industrial (INMETRO) ou junto a organismos que 

mantenham reconhecimento mútuo com o INMETRO, conforme deliberação 

normativa nº 167 de 2011.” 

2) A empresa arrematante ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI, 
apresenta capacidade para realizar a coletas de amostras em mais de 50 (cinquenta) 
pontos, com coleta de várias amostras que subsidiarão mais de 2.000 (duas mil) 
análises, para as coletas trimestrais e semestrais? 

3) Como o laboratório da empresa arrematante ARAXA AMBIENTAL TESTES E 
ANALISES EIRELI, a principio, não fica em Belo Horizonte, como se dará a 
logística para a devida conservação/transporte das amostras?; já que algumas 
amostras exigem que tenham as análises realizadas em pouco tempo após a coleta. 

Assim, assegurado pelo subitem 37.3 do edital, com fulcro no art. 43, inciso VI, § 3º da 
Lei Federal 8.666/93, fica o licitante arrematante ARAXA AMBIENTAL TESTES E 
ANALISES EIRELI convocado, NO PRAZO MÁXIMO ATÉ O DIA 17/03/2021, ÀS 
17:00:00 HS (horário de Brasília), a anexar ao sistema os esclarecimentos supracitados, 
tendo em vista a necessidade de complementação de informações. 

Nos termos do subitem 37.3.1, fica suspensa as atividades deste lote até o encerramento 
do prazo concedido à empresa arrematante ARAXA AMBIENTAL TESTES E 
ANALISES EIRELI, sendo o lote reiniciado NO DIA 18/03/2021 ÀS 08:00:00 HS. 

Belo Horizonte - MG, 16 de março de 2021. 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 


