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ERRATA N° 001 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 059/2021 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11.658/2021 – EMSERH 

 

A Agente de Licitação, designada pela Portaria nº 024, datada e publicada no Diário Oficial 
do Estado do Maranhão em 20 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, informa 
aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de desobstrução de redes e galerias de esgoto, 
sucção, limpeza, transporte e destinação final de resíduos de fossas sépticas, caixas de 
esgoto e caixas de gordura da POLICLÍNICA AÇAILÂNDIA, as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 
 

12.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

a) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da 
MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece materiais compatíveis com 
o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 
b) Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou ou está executando 
atividade pertinente a compatível com o objeto da presente licitação; 
c) Declaração de visita técnica ou declaração de dispensa de visita técnica; 
d) Apresentar Licença de Operação (LO) da proponente para coleta e transporte de 
resíduos perigosos (resíduo de esgotos hospitalares) pelo órgão ambiental competente; 
e) Apresentar Licença de Operação (LO) do local de destino final da unidade receptora 
pelo órgão ambiental competente; 
f) Cadastro/Certificado de Regularidade da proponente junto ao IBAMA; 
g) Cadastro/Certificado de Regularidade da unidade receptora junto ao IBAMA; 
h) Certidão de Registro da empresa junto ao CREA; 
i) Certidão de Registro do profissional responsável da proponente junto ao CREA; 
j) Certidão de Registro da unidade receptora junto ao CREA; 
k) Certidão de Registro do profissional responsável da unidade receptora junto ao CREA; 
l) Certificado de Inspeção Veicular – CIV; 
m) Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP; 
n) Apresentar Licença Sanitária, expedida pelo órgão sanitário competente, ou 
Declaração de Não Obrigatoriedade da Expedição de Licenciamento a ser expedido pelo 
órgão sanitário competente. 
o) Caso a empresa não possua Estação de Tratamento de Esgoto para receber os 
resíduos retirados das fossas, deverá apresentar: 

o.1) Cópia do Contrato celebrado entre a contratada e a Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE que irá receber os resíduos retirados das fossas.  
o.2) Laudo Biológico da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 
o.3) Cadastro Técnico Federal – CTF – IBAMA da empresa referente a Estação de 
Tratamento de Esgoto. 
o.4) Licença de Operação (LO) da Estação de Tratamento de Esgoto que irá receber 
os resíduos retirados das fossas, expedida pelo Órgão Ambiental Competente.  

p) Para a empresa que optar por realizar a visita técnica: 



 
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 11.658/2021 
Rub:_____________ 

p.1) Declaração de Visita assinada pelo responsável de EMSERH e pela empresa 
(modelo ANEXO I) . 

q) Para a empresa que optar por não realizar a visita técnica: 
q.1) Declaração Dispensa Visita/Vistoria nexos (conforme modelo ANEXO II). 

r) Comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico com a contratada por 
intermédio do Contrato Social, se sócio, da Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação 
de Serviço ou da Ficha de Registro de Empregado de profissional (is) de nível superior 
de: Engenheiro civil ou Engenheiro ambiental, detentor de Atestado de Responsabilidade 
Técnica devidamente registrado no órgão competente comprovando experiência na 
prestação dos serviços objetos deste Termo.  

r.2) Caso não possua em seu quadro os profissionais mencionados, deverá apresentar 
Declaração de Contratação Futura, com anuência do profissional.  
r.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

 
 

Lê-se:  

 

12.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. 
 

p) Os Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em nome da 
MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece materiais compatíveis com 
o objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 
q) Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou ou está executando 
atividade pertinente a compatível com o objeto da presente licitação; 
r) Declaração de visita técnica ou declaração de dispensa de visita técnica; 
s) Apresentar Licença de Operação (LO) da proponente para coleta e transporte de 
resíduos perigosos (resíduo de esgotos hospitalares) pelo órgão ambiental competente; 
t) Apresentar Licença de Operação (LO) do local de destino final da unidade receptora 
pelo órgão ambiental competente; 
u) Cadastro/Certificado de Regularidade da proponente junto ao IBAMA; 
v) Cadastro/Certificado de Regularidade da unidade receptora junto ao IBAMA; 
w) Certidão de Registro da empresa junto ao CREA; 
x) Certidão de Registro do profissional responsável da proponente junto ao CREA; 
y) Certidão de Registro da unidade receptora junto ao CREA; 
z) Certidão de Registro do profissional responsável da unidade receptora junto ao CREA; 
aa) Certificado de Inspeção Veicular – CIV; 
bb) Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP; 
cc) Apresentar Licença Sanitária, expedida pelo órgão sanitário competente, ou 
Declaração de Não Obrigatoriedade da Expedição de Licenciamento a ser expedido pelo 
órgão sanitário competente. 
dd) Caso a empresa não possua Estação de Tratamento de Esgoto para receber os 
resíduos retirados das fossas, deverá apresentar: 

o.1) Cópia do Contrato celebrado entre a contratada e a Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE que irá receber os resíduos retirados das fossas.  
o.2) Laudo Biológico da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 
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o.3) Cadastro Técnico Federal – CTF – IBAMA da empresa referente a Estação de 
Tratamento de Esgoto. 
o.4) Licença de Operação (LO) da Estação de Tratamento de Esgoto que irá receber 
os resíduos retirados das fossas, expedida pelo Órgão Ambiental Competente.  

p) As visitas técnicas aos locais de execução do objeto deste edital terão caráter facultativo, 
sendo a data limite para tal visita técnica à véspera da abertura do pregão eletrônico. 

p.1) As visitas técnicas deverão ser agendadas previamente, por meio de telefone 
e/ou e-mail, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
p.2) Para agendamento de visita técnicas a uma ou mais unidades de saúde poderá 
ser feita a solicitação para Gerência de Engenharia e Manutenção através do e-mail 
engenharia@emserh.ma.gov.br; 
p.3) Para a empresa que optar por realizar a visita técnica, será emitido uma 
declaração de visita a qual deverá ser devidamente assinada pelo responsável de 
EMSERH e pela empresa (modelo ANEXO II) e que deverá constar na fase de 
habilitação com demais documentos. 
p.4) Para a empresa que optar por não realizar a visita técnica, este deverá apresentar 
declaração obrigatória de que não efetuou visita técnica e que concorda com todas as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos (conforme modelo ANEXO III) e 
que deverá constar na fase de habilitação com demais documentos. 

q) A CONTRATADA, deverá possuir, em seu quadro, profissional (is) de nível superior tais 
como: Engenheiro civil ou Engenheiro ambiental, detentor de Atestado de Responsabilidade 
Técnica devidamente registrado no órgão competente comprovando experiência na prestação 
dos serviços objetos deste Termo. A comprovação do vínculo empregatício do responsável 
técnico com a contratada poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, da 
Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de Serviço ou da Ficha de Registro de 
Empregado. 
r) Para a Empresa e Responsável Técnico: Registro no Conselho Regional de Química – 
CRQ, Registro no Conselho Regional de Biologia – CRB e/ou Registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, ou outro a que a lei atribua a competência para o registro 
de profissionais e empresas legalmente habilitados para realização dos serviços integrantes do 
objeto do presente Memorando, relativo à empresa e ao responsável técnico, no estado da 
sede do proponente. 

  

 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do 

edital, sendo remarcada a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 059/2021 – 

CSL/EMSERH, para o dia 13 de abril de 2021, às 09h00min (horário local), no 

www.licitacoes-e.com.br. 

 
São Luís (MA) 18 de março de 2021. 

 
 
 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matricula n° 7.325 
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