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PROCESSO Nº 109.953/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 129/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 109.593/2021- EMSERH  
 

Impugnante: AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção e operação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo 
apresentação de laudo de análise, manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de mão de obra, materiais e maquinário necessário para a execução dos 
serviços.  
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 
autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 129/2021que 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 19/05/2021 às 08h30min foi o definido para 
a abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar 
esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 
12/05/2021 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. 

 

Logo, por ter sido protocolado às 15h14min. do dia 12/05/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise 
do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL solicita 
esclarecimentos a seguir: 



                                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 109.953/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

“Segue abaixo pedido de esclarecimentos referente ao 
processo licitatório em epígrafe.  

“O serviço em questão trata-se de prestação de serviço 
de manutenção e operação de estação tratamento de esgoto, 
área que abrange também a engenharia química, sendo que o 
profissional e empresas podem estar ter o livre direito de estar 
filiado a ambos os conselhos CRQ/CREA, pois ocorre reações 
químicas e operações para o devido processo, também 
atribuição do eng. químico instalação do equipamento e 
execução do processo de tratamento, exigida em vosso Edital 
7.2.22. 

Diante da necessidade do serviço de dosagem e produto 
dos químicos e inúmeras operações unitárias existentes no 
sistema operação e manutenção de estação de tratamento de 
esgoto faz necessário a readequação do edital no que tange a 
seguinte questão do edital PE 129/2021 qualificação técnica 
item F pois o mesmo não menciona o profissional sendo assim 
incorreta a exclusão do engenheiro químico do referido edital. 

  
A De acordo com o artigo 17 da Resolução nº 218/73 do 

Confea cabe aos Engenheiros Químicos o “tratamento de água 
e instalações de tratamento de água industrial e de rejeitos, 
seus serviços afins e correlatos”. 
 
- Atuação do Engenheiro Químico constante no Manual do 
Confea, “Engenharia Química – Os profissionais e suas 
atribuições”, de 2016, as atividades do Engenheiro Químico no 
campo do Tratamento de Água para abastecimento público 
industrial e de caldeiras (item j) abrange os seguintes 
empreendimentos: 
• Estações de tratamento de água e esgoto (companhias de 

saneamento público) ou uso industrial; 
• Estabelecimentos industriais ou comerciais que se utilizem 

de sistemas de caldeiras em suas instalações; 
• Estações de tratamento de água para fins não 

qualificados; 
• Empresas de consultoria e projetos na área de tratamento 

de água para abastecimento público, industrial e de 
caldeiras. 

  

Desta forma, é cristalino o entendimento de que a 
especialidade dos Químicos e engenheiros químicos temabem 
possuem qualificação técnica para o atendimento ao edital. 

Portanto solicita-se a inclusão no item 12.3.1 
qualificação técnica tanto no âmbito operacional, quanto 
analises, a inclusão do Engenheiro Químico, pois trata-se 
assim como a operação e análises técnicas um serviço do ramo 
da Química. 

Solicito um parecer sobre o meu entendimento. 
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Sobre o Edital 7.1.1 
  

Referente ao operador da estação de tratamento horário 
4 horas mínimas porem quais dias da semana segunda a sexta 
feira ou segunda a segunda feira? 

  Desta forma, é cristalino o entendimento de que a 
especialidade dos Químicos e engenheiros químicos  é a que 
mais se identifica com os tratamentos de água para os fins 
necessários para o  atendimento ao edital, não excluindo 
outros conselhos a qual não tenho embasamento técnico para 
emitir tal opinião,   portanto solicita-se a inclusão no 
item 12.4 qualificação técnica tanto no âmbito 
operacional, quanto analises,  a inclusão do Crea da sede do 
licitante, pois trata-se assim como a operação e análises 
técnicas um serviço de engenharia.” 

 

Por tratar de questionamentos técnicos, o Agente de Licitação 
encaminhou o processo para análise e manifestação da Gerência de Engenharia e 
Manutenção da Emserh, por ser o setor técnico competente 
 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA GERENCIA ADMINISTRATIVA/LOGÍSTICA 
 

Após análise da manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção 
o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa AÇÃO 
CONSULTORIA AMBIENTAL. 
 

A) SOBRE ITEM 12.3.1: 
 
d) Certidão de Registro da empresa junto ao CRQ/CREA; 
e) Certidão de Registro do profissional responsável da proponente junto ao CRQ/CREA. 
f) A CONTRATADA, deverá possuir, em seu quadro, profissional (is) de nível superior tais 

como: Engenheiro Sanitarista 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. 

 

Questionamento pertinente. 
1.1.  Serão aceitos para a Empresa e Responsável Técnico: Registro no Conselho Regional 
de Química – CRQ, Registro no Conselho Regional de Biologia – CRB, Registro no Conselho 
Regional de Farmácia - CRF 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. 

 

B) QUANDO AO SOBRE ITEM 7.1.1. 
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7.1.1. Os serviços de operação e manutenção da ETE deverão ser de forma diária e 
contínua, sem interrupção. A empresa deverá disponibilizar um profissional habilitado para 
operação da unidade de tratamento por, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias. 

 
A informação está clara, "de forma diária e contínua, sem interrupção", 

portanto, todos os 7 dias da semana. 

 
C) SOBRE UF DO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

 
No momento da licitação, o registro no Conselho de Classe da Licitante e 

Responsável Técnico pode ser o da sede da Licitante. Após a licitação, a empresa vencedora 
do certame deverá apresentar registro no Conselho de Classe do local onde serão 
executados os serviços. 

 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado 

pela empresa AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL suscitou a necessidade de alteração 
do edital, que será realizada através da ERRATA 001. 

 
IV – CONCLUSÃO 

 
Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de Abertura 

da Licitação Eletrônica nº 129/2021 para as 08h30min do dia 09 de maio de 2021, 
no site www.licitacoes-e.com.br, ficando as demais condições inalteradas. 
Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida 
Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 
  

 
São Luís, 13 de maio de 2021 

 
 
 
 

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

Matrícula nº 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Junior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 


