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PROCESSO Nº 27.485/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 099/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 27.845/2020 – EMSERH  

Impugnante: CEMIMP – CENTRO ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos 

(ginecologia/obstetrícia e pediatria) para atender a demanda do Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, por 

CEMIMP, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 099/2021 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 26/04/2021 às 09h00min 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 16/04/2021 

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 15/04/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa CEMIMP solicita esclarecimentos acerca das certidões de 

regularidade fiscal estadual. Vejamos: 

 

Assim, a comprovação de inscrição no cadastro de contribuinte e regularidade 
fiscal correspondente exclusivamente à municipal, dada a natureza da atividade, 

objeto da licitação (Prestação de Serviços Médicos). 

Desta forma, a exigência de inscrição no cadastro municipal decorre do âmbito 
da tributação incidente sobre o objeto da licitação; tratando-se de serviços em 

geral, incide o ISS, tributo municipal. Devendo as licitantes apresentarem tão 
somente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -CND do município, sede da 

licitante. 

Pelo exposto, e considerando que a demonstração de regularidade deve ser 
adstrita aos tributos pertinentes ao ramo de atividade das empresas interessadas 

e ao objeto do certame, entendemos que será aceita, para fins de habilitação, 
como prova de regularidade perante  a Fazenda Estadual (subitem  12.5.3  e  

seguintes)  a apresentação   de   CERTIDÃO   NEGATIVA    DE   DÉBITO   PARA   
CNPJ   NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS ou somente 

a prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo  exercício  contrata  ou  concorre;  não  
sendo  necessária  a realização  de inscrição Estadual, uma vez que a empresa 

exerce apenas  atividade relativa à prestação de serviços. 
 

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.  

Nesse sentido, a exigência da certidão de regularidade fiscal estadual 

(Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida Ativa) atende ao que 

disciplina o art. 110, III do RILC/EMSERH, ainda que a empresa não esteja cadastrada como 

contribuinte do ICMS. Vejamos: 

 
Art. 110. Os documentos mencionados no inciso IV do artigo 105 consistirão nas 

seguintes comprovações:; III regularidade para com a Fazenda Estadual do 
Maranhão, incluindo Certidão Negativa de Dívida Ativa 

 

Entretanto, essa hipótese não afasta a apresentação da prova de inscrição no 

cadastro de contribuinte municipal, através de Alvará de Funcionamento ou Certidão Negativa de 

Débitos Municipais ou outro documento hábil para referida comprovação que conste o número 

da inscrição municipal. 

Portanto, para fins de comprovação de regularidade estadual, a empresa deverá 

emitir, caso não possua inscrição estadual, emitir a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, que 

conste a informação de “não inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado 
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do Maranhão” e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA, onde, no Estado do 

Maranhão, pode ser emitida no sítio eletrônico da SEFAZ 

(https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/menu/view.jsf?codigo=16). 

Ante o exposto, o questionamento não suscitou a necessidade de alteração 

do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas cláusulas 

editalícias da Licitação Eletrônica nº 099/2021, bem como a data de abertura do 

certame. 

             

 São Luís – MA, 16 de abril de 2021. 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


