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Joao Luis Diniz Nogueira

De: Joao Luis Diniz Nogueira
Enviado em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 09:06
Para: 'carla.matos@elementus-sa.com.br'
Cc: comercial@elementus-sa.com.br; csl
Assunto: RES: Esclarecimentos

Bom Dia! 
 
E atenção ao seu e-mail, presto o seguinte esclarecimento. 
 
Segue resposta: 
Referente ao Programa de Monitoramento Batimétrico e da Hidrodinâmica, entendemos através do TR, que deverão 
ser realizadas 09 (NOVE) campanhas no total do contrato, sendo 03 campanhas antes da dragagem, 03 campanhas 
durante as dragagens e 03 campanhas após as dragagens. Nosso entendimento está correto? Entendimento Correto. A 
cada campanha deve ser realizado o monitoramento batimétrico e da hidrodinâmica, assim como os demais 
monitoramentos elencados no Termo de Referência. 
 
 
Atenciosamente, 
 
João Luís Diniz Nogueira 
Pregoeiro Titular da EMAP e Membro da CSL 
Comissão Setorial de Licitação 
(098) 3216.6531/6532 

 
 

De: Carla Matos | Elementus [mailto:carla.matos@elementus-sa.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 17:55 
Para: Joao Luis Diniz Nogueira 
Cc: comercial@elementus-sa.com.br; csl 
Assunto: Esclarecimentos 
 
Prezado João Luís, boa tarde. 
 
Solicito, por gentileza, esclarecimento referente à LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2020 – EMAP. Segue: 
 
Conforme consta no "ESCLARECIMENTO 01": 
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Referente ao Programa de Monitoramento Batimétrico e da Hidrodinâmica, entendemos através do TR, que deverão ser 
realizadas 09 (NOVE) campanhas no total do contrato, sendo 03 campanhas antes da dragagem, 03 campanhas durante 
as dragagens e 03 campanhas após as dragagens. Nosso entendimento está correto? 
 
Aguardo retorno. 
 
Grata. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 

Carla Matos Marinielli | Departamento Comercial 
carla.matos@elementus-sa.com.br | (11) 9 7690-2459 

Unidade ES | Phone: 27 2142-8322 | Avenida Rio Branco, 384, Edifício Concorde, salas 101 e 102, Santa Lucia, Vitória/ES. CEP: 29.056
Unidade SP | Phone: 19 3381-8503| Rua Comendador Bernardo Alves Teixeira, 1775, Vila Proost de Souza
www.elementus-sa.com.br | Instagram: @elementus.sa | Facebook: @elementus.sa 

#Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida 
autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Elementus Soluções Ambientais 
são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. 
The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, 
reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Elementus Soluções Ambientais internal policies and procedures is forbidden 
and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions. 

 


