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PROCESSO Nº 162.029/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 340/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 162.029/2021- 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 para atender a demanda do Hospital de Pedreiras, unidade de 
saúde a ser administrada pela Emserh, conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas do Termo de Referência. 
 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela 

empresa C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 265/2021 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 05/11/2021 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 
27/10/2021 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 16h42min. do dia 
27/10/2021, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu 
por realizar a análise do mérito. 
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PROCESSO Nº 162.029/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA solicita 

esclarecimentos a seguir: 
 

[..] primeiramente sobre a execução e forma de tratamento que 
será realizado pela empresa vencedora do presente certame, isso 
se dá ao fato de que a empresa que ora solicita esclarecimento 
possui a empresa sede, que realiza o tratamento por 
autoclavagem, e sua filial, que executa o tratamento dos resíduos 
por incineração, portanto, numa eventual contratação com esta 
manifestante, quando da necessidade de execução por 
incineração, no tocante à obrigatoriedade prevista pela CONAMA 
e demais legislações pertinentes, este seria de fato executada 
pela sua filial, conforme descrito acima. 
 
O segundo ponto que a empresa solicitante requer, refere-se à 
disposição final das cinzas, posto que a esta empresa requerente 
possui contrato para a execução deste não emite um contrato, 
não com esta nomenclatura de fato, mas possui Proposta Técnica 
Formal, podendo ser emitida uma Carta de Anuência. Daí segue-
se para a solicitação de esclarecimento de fato, a citada proposta 
formal e uma carta de anuência, sanariam o contrato citado no 
instrumento editalício nomeado com esta nomenclatura?! 
 
O terceiro requerimento acerca do edital citado, refere-se ao fato 
de que matriz e filial possuem uma mesma representação legal, 
conforme descrito acima, e em caso da filial participar do 
certame, o acervo técnico e os atestados de capacidade técnica 
inicialmente pertencente à matriz poderiam ser utilizados pela 
filial?! 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/LOGÍSTICA. 
 

Após análise e manifestação da Diretoria Administrativa, através 
da Gerência Administrativa/Logística da Emserh, setor técnico responsável, o 
Agente de Licitação esclarece os pontos questionados pela empresa C&E GESTÃO 
AMBIENTAL LTDA. 
 

Pergunta 01: 
Resposta: A licitante deverá apresentar todos os documentos contidos nos 

subitens do Item 12, respeitando o que dispõe o subitem 12.1. e suas 
alíneas. 

 
Pergunta 02: 
Resposta: O contrato é um instrumento completo, onde serão elencadas todas as 

obrigações contratuais, bem como, especifica onde serão dirimidas 
quaisquer divergências na relação. Desta forma, entendemos que a 

carta de anuência é um documento necessário. 
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PROCESSO Nº 162.029/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELO AGENTE DE 
LICITAÇÃO. 
 

Após análise o Agente de Licitação esclarece os pontos questionados 
pela empresa C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 

 
Pergunta 03: 
Resposta:   Dentro desse contexto, sabe-se que, em regra, matriz e filial são partes 

integrantes da mesma pessoa jurídica, só havendo diferenciação em 
relação ao CNPJ para fins tributários dado a forma autônoma de cada 

estabelecimento.  
 

Assim, dependendo de quem efetivamente participou do certame, 
matriz ou filial, e que tenha logrado êxito na licitação, assinará o 

instrumento contratual com a Administração Pública e executará o 
objeto. 

 

Dessa forma, alguns documentos embora emitidos em nome da 

matriz, deverão ser apresentados pelas filiais quando da 
participação em certames licitatórios ou de contratação direta, 

especialmente os que tratam de obrigações fiscais. 
 

Por fim, entende-se que os atestados podem ser apresentados, de 
forma conjunta, tanto pela Matriz quanto pela Filial que participa do 

certame. 

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

pela empresa C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA não suscitou a necessidade de 
alteração do edital. 

 
V – CONCLUSÃO 

 
Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 

inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação 
Eletrônica nº 340/2021. 
 

São Luís, 29 de outubro 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 


