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PROCESSO Nº 165.340/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 289/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo n° 165.340/2020 – EMSERH 

Impugnante: PROMINENT BRASIL LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação e 

manutenção de sistema automatizado de tratamento de água de reservatórios, tratamento e 

controle da qualidade da água com fornecimento e de bomba dosadora de cloro sob regime de 

comodato, nas unidades administradas pela EMSERH 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa PROMINENT BRASIL LTDA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 

289/2021. 

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 05/10/2021 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 28/09/2021 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 apresentado 

no dia 17/09/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Apresenta-se os questionamentos expostos pela empresa: 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

1. No termo de referência está descrito bomba dosadora com instrumento de PH ou 
ORP incorporado, gostaria de saber se existe a necessidade de ser um sistema 
incorporado ou pode ser considerado também um sistema separado com 
comunicação entre os meios, seguindo ao requerimento solicitado da bomba 
dosadora com dosagem constante ou proporcional de medida de PH ou ORP. Ou seja, 
o nosso equipamento é similar ao solicitado apenas a diferença do sistema 
incorporado. Portanto podemos participar? 
  
2. E referente ao parâmetro de medição é possível consideramos análise do cloro 
através de um sensor para medição de cloro, ou é necessária realizar esse parâmetro 
através da análise do PH ou ORP? 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza dos questionamentos, os autos foram 

remetidos ao setor competente, Gerência de Engenharia e Manutenção. Assim, as respostas 

aqui proferidas são fundamentadas na manifestação do referido setor (fl. 334). 

 
RESPOSTA 1: “Quanto ao primeiro esclarecimento, ressaltamos que o item 3.3.3 
que trata do fornecimento e manutenção residual do cloro tem a finalidade de manter 
o residual cloro na água desses reservatórios entre 0,2 e 2,0 ppm e que desde que o 
sistema separado descrito pela empresa forneça todos os parâmetros pré-
estabelecidos na especialidade da bomba dosadora poderá desta forma ser utilizado”.  

 
 

RESPOSTA 2: “Quanto ao segundo esclarecimento deverá ser realizada a análise a 
partir de parâmetros PH ou ORP, com emissão de laudos em laboratório certificado, 
conforme consta nos itens 3.2 da análise laboratorial do presente termo de referência, 
não sendo desta forma aceita a medição de cloro através de sensor” 

 
 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 289/2021.   

 

 São Luís/MA, 30 de setembro de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 528 

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


