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PROCESSO Nº 4.738/20211 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 067/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 4.738/2021 – EMSERH  

Impugnante: C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de 
classificação A, B e E, com fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para 
atender a demanda do Hospital de Cuidados Intensivos – HCI, conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via 
e-mail, por C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 067/2021 que 
objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de 
esclarecimentos referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a 
Comissão de Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública.  

Considerando que o dia 25/03/2021 às 08h30min foi o definido para a 
abertura da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse solicitar esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era 
até o dia 18/03/2021 às 18h00min, horário em que se encerra o expediente da 
EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o 
disposto no §2º do art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, senão vejamos: 
 

Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por 
irregularidade na aplicação deste Regulamento, protocolando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura da licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à 
impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 

 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi 
interposto no dia 09/03/2021, ou seja, fora do prazo legal, reconhece-se a 
TEMPESTIVIDADE do pedido. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 
 

Em resumo, a empresa C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA solicita 
esclarecimentos acerca do item 12.3.4 e 12.3.4 alínea “c” do edital. Vejamos: 

 
Em conformidade ao edital acima identificado, solicitamos 



EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Página 2 

PROCESSO Nº 4.738/20211 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

esclarecimento a respeito do ítem 12.3.1-G, que trata da 
Qualificação Técnica exigida para a execução do contrato objeto 
da licitação, transcritos abaixo: 
(...) 
12.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.3.4 Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão 
competente, em nome da proponente, que contemple o 
tratamento (através de incineração) e destinação final de 
resíduos de serviços de saúde conforme Resoluções do CONAMA 
n.º 237/1997 e CONAMA n° 358/2005. 
12.3.4 - C) Teste de queima em conformidade com a CONAMA 
n° 316/2002. 
1.1. A presente Licitação Eletrônica tem por objeto contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços 
de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento de 
bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda do 
Hospital de Cuidados Intensivos - HCI, conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas neste Edital e Termo de 
Referência 
No tocante aos itens citado a título de solicitação de 
esclarecimento, sendo este o de número 12.3.4 e 12.3.4 – C, 
transcritos acima, se destaca as exigências da Licença de 
Operação (LO) que contemple o tratamento através de 
incineração e do Teste de Queima. No entanto, nos causou 
grande estranheza tais requisitos para a presente licitação, haja 
vista que existem outras formas de execução do objeto a ser 
contratado, sem que seja necessariamente a “incineração”, 
sendo, inclusive, em sua maioria, melhores e mais eficientes. 
No caso da empresa que ora solicita esclarecimento, esta utiliza 
o sistema de tratamento térmico via esterilização por 
autoclavagem, não fazendo teste de queima, mas sim de 
descaracterização de resíduos, substituindo o laudo citado no 
item em questão, haja vista que este trata apenas de uma das 
formas de execução do objeto da licitação. 
Dispõe o artigo 30 da Lei de Licitações, acerca das exigências no 
tocante a qualificação técnica, transcrito abaixo: 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 



EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Página 3 

PROCESSO Nº 4.738/20211 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 
As mencionadas exigências editalícias causam uma desigualdade 
na concorrência da licitação, além de uma dúvida de 
interpretação, posto que o edital já classifica seu tipo, sendo este 
“MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM”, portanto, não deveria fazer 
qualquer menção a outra forma de execução que tenha a mesma 
finalidade das demais. Assim, entende-se como “Menor Preço: 
onde a proposta mais vantajosa para a Administração é a de 
menor preço”. 
Há de se destacar, ainda, que o OBJETO DA LICITAÇÃO É: 
“Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
de serviços de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento 
de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda 
do Hospital de Cuidados Intensivos - HCI, conforme 
especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas no Termo de 
Referência.”. 
Cabe ressaltar que, esse tipo de teste se refere ao processo 
através de incineração, tendo outros tipos de processo para a 
mesma finalidade, sendo, portanto, fora dos padrões tal 
exigência vai sim determinar meios de processamento, acabando 
por restringir a concorrência, sendo que por outras modalidades 
as empresas podem atingir a mesma finalidade. 
Diante da clara, evidente e demonstrada contrariedade do objeto 
da licitação, as exigências técnicas de execução deste, e a lei, 
requer que seja revisto os itens destacados, 12.3.4 e 12.3.4 - C, 
que seja exigido laudo de capacidade técnica em sentido amplo, 
para que abranja tanto as empresas que se utilizem do processo 
de queima, autoclavagem ou outro, para o cumprimento do 
objeto da licitação, sempre no melhor interesse público, 
passando assim a exigir uma execução satisfatória e não a sua 
própria forma na prestação contratual do serviço, nos ditames 
legais. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições 
da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que o questionamento em evidência já fora solicitado 
nos autos da Licitação Eletrônica nº 199/2020 – Proc. Admin. nº 94.729/2020, Licitação 
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Eletrônica nº 121/2020 – Proc. Admin nº 96.070/2020, de modo que não se vislumbra 
a remessa dos autos ao setor técnico, considerando manifestação da Gerência de 
Logística sobre o referido o assunto, proferida nos autos dos processos supracitados.  

Nesse sentido, transcreve-se a manifestação da Gerência de Logística, sobre 
os questionamentos invocados pela empresa C & E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 
Observemos: 

 

1. No que diz respeito ao teste de queima 12.3.1 – C do edital, 
entendemos que este foi solicitado apenas para as empresas 
que têm como tratamento, a incineração, de forma a 
disciplinar os processos de tratamento térmico de resíduos, 
estabelecendo procedimentos operacionais, limites de 
emissão e critérios de desempenho, controle, tratamento e 
disposição final, de modo a minimizar os impactos ao meio 
ambiente e à saúde pública, resultantes destas atividades. 

2. Portanto, esclarecemos que a incineração é o método 
preferencialmente aceito por ser o mais utilizado, não se 
descartando demais tecnologias para as quais devem ser 
apresentadas as licenças e laudos de eficiência conforme 
legislação. Dessa forma, o teste de queima deve ser 
apresentado pela empresa que utilizar o tratamento por 
incineração.  

3. As empresas que utilizam outros métodos de tratamentos dos 
resíduos, no caso a autoclavagem devem apresentar laudos e 
licenças pertinentes ao método de tratamento utilizado.  

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Logística, não 
observou-se a necessidade de alteração do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas 
as cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 067/2020, bem como a data 
de abertura do certame. 

             
São Luís – MA, 09 de março de 2021. 

 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 


