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PROCESSO Nº 109.953/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 003 
 

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 09/06/2021 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 
1º/06/2021 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 14h15min. do dia 19/05/2021, 
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: ________________ 
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“ O instrumento convocatório do certame suscitou dúvidas 
à essa empresa, que podem vir a macular o processo e obstar 
sua participação, portanto, busca-se esclarecer o que segue:  
A) DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 No que tange à Regularidade Fiscal e Trabalhista prevista 
a partir do item 12.5 do presente edital, nos surgiu uma dúvida 
sobre o que segue: 

12.5.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede da licitante, mediante a: a) Certidão 
Negativa de Débitos Fiscais, e; b) Certidão Negativa de 

Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; c) Quando a prova 
de regularidade de que trata o subitem 12.6.3 for 

comprovada mediante a apresentação de uma única 
certidão, e dela não constar expressamente essa 

informação, o Agente de Licitação poderá diligenciar para 

dirimir eventuais dúvidas. 

 
No entanto, como já esclarecido anteriormente, a empresa 

licitante pode ser isenta da incidência de Tributos Estaduais, 
tendo em vista que o art. 2º da Lei Orgânica do ICMS do Estado 
do Paraná - LEI 11.580/19961 , traz um rol taxativo de atividade 
e operações sobre as quais incide o mencionado imposto. Além 
disso, sabe-se que o ICMS incide apenas sobre a circulação de 
mercadorias e prestação de serviços não sujeitos ao ISS2 , o que 
não é o caso da empresa licitante interessada em participar da 
licitação em questão, o que pode ser comprovado pela Inscrição 
Municipal. Assim, há que se considerar que já encaminhamos um 
pedido de esclarecimento em 11 de maio de 2021, cuja resposta 
foi que “o pleito previsto no edital visa atender aos requisitos de 
comprovação da regularidade fiscal das empresas licitantes que 
forem participar do certame, não afasta a necessidade de 
apresentação da certidão negativa de débito e de dívida ativa, 
considerando que a comprovação da regularidade fiscal exigida 
no edital está em plena consonância com a legislação, doutrina e 
posicionamento dos tribunais de contas.” Desta forma, diante do 
exposto e pela resposta dada ao pedido de esclarecimento 
anteriormente encaminhado, entendemos que empresas que são 
isentas de Tributos Estaduais poderão apresentar certidão 
Narrativa emitida pelo Estado de domicilio da licitante, que conste 
que a mesma não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS, 
juntamente com documento de que não existem pendencias em 
nome do contribuinte identificado. Está correto o nosso 
entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto, 
pedimos a gentiliza ao órgão licitante de indicar qual seria a 
maneira apropriada para empresas licitantes que são isentas de 
tributos estaduais demonstrarem a regularidade com a Fazenda 
Estadual exigida no item 12.5.3 do presente edital..” 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS PELO AGENTE DE LICITAÇÃO 
 

Após análise do Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
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pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. 
 

A) DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 

A exigência da certidão de regularidade fiscal estadual (Certidão 
Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida Ativa) atende ao que disciplina o 
edital. Vejamos: 

 
12.5.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da licitante, mediante a:  
a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e; 

b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;  
c) Quando a prova de regularidade de que trata o subitem 12.6.3 for 

comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não 

constar expressamente essa informação, o Agente de Licitação poderá 
diligenciar para dirimir eventuais dúvidas 

 
Desta forma, o pleito previsto no edital visa atender aos requisitos de 

comprovação da regularidade fiscal das empresas licitantes que forem participar do 
certame, não afasta a necessidade de apresentação da certidão negativa de débito e 
de dívida ativa, considerando que a comprovação da regularidade fiscal exigida no edital 
está em plena consonância com a legislação, doutrina e posicionamento dos tribunais de 
contas.  

 
Esse é o posicionamento do Professor Ronny Charles Torres:  

 
“A exigência da regularidade fiscal não apenas visa uma correta censura 

aos que se desviam de suas obrigações fiscais, como também se constitui 
em norma promocional, que garante incentivo aos adimplentes com seus 

encargos tributários; além disso, apresenta-se como um instrumento de 
garantia da isonomia, pois é injusto permitir a participação, no certame, 

daqueles que não honram com suas obrigações fiscais, portanto podem 

omitir de seus custos tais gastos, ofertando propostas menores, mas não 
melhores para o interesse público.” (TORRES, 2017, p. 388) 

 

Assim, entende-se que se comprova a regularidade com a fazenda pública a 
pessoa física ou jurídica que não possuir pendências financeiras, previdenciárias ou 
tributárias com o referido órgão ou, se existirem débitos, estes se encontrarem com suas 
exigibilidades suspensas ou integralmente garantidas por penhora constituída em ação 
judicial de execução fiscal. 

 
Conclui-se que a regularidade fiscal, como requisito para celebração de 

contratos com a Administração Pública, guarda plena sintonia com a Constituição Federal. 
No escólio de Marçal Justen Filho, “essa exigência, no caso de licitação, não é 
inconstitucional. Afinal, a própria Constituição alude a uma modalidade de regularidade 
fiscal para fins de contratação com a Administração Pública (art. 195, § 3.º)”. (JUSTEN 
FILHO, 2016, p. 663). 

 
Por fim, informamos que a Prova de Regularidade com a Fazenda 

Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a Certidão Negativa de Débitos 
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Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa referente ao 
subitem 12.5.3. do edital, trata-se de uma exigência legal prevista na Constituição 
Federal, bem como no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, que tem 
como objetivo a comprovação de ausência de dívidas perante o fisco do domicílio ou sede 
da licitante e não  de inscrição estadual.  

 
Por oportuno, repisa-se que o referido questionamento já fora 

respondido no Esclarecimento 002, datado de 13/05/2021, devidamente publicado no site 
www.emserh.ma.gov.br e no Portal www.licitacoes-e.com.br.  

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

pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME não suscitou a necessidade 
de alteração do edital. 

 
IV – CONCLUSÃO 

 
Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 

inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação 
Eletrônica nº 129/2021. 

. 
  

São Luís, 20 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 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

