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PROCESSO Nº 188.914/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 426/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 188.914/2021 - EMSERH  

Solicitante: 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 no Hospital da Ilha, administrado pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), de acordo com as especificações, quantitativos e 

condições constantes deste Edital. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

empresa AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 

autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 426/2021 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 05/01/2022 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 28/12/2021 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 28/12/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 
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Em resumo, AÇÃO CONSULTORIA AMBIENTAL solicitou esclarecimentos a seguir: 

 
O  item 8.2.1.1 refere se a Coleta de amostras e análises mensais de 

laboratórios, tais como DBO, DQO, óleos e graxas e outras que sejam 
necessárias para avaliação de eficiência de toda a ETE quais analises devem ser 

inclusas para atender vossa solicitação, para nossa elaboração de orçamento ? 
O item 8.2.6 refere se a manutenção e recuperação das estruturas da ETE a 

que nível  de recuperação e manutenção das estruturas da ETE ? O que 

abrange   está manutenção e recuperação da ete os tanques tubulação 
estrutura de concreto da elevatória, escada suporte de acesso  ? 

O item 8.3.6 refere -se a manutenção  de tubulações entupidas  quem e o 
responsável por desentupimento da rede  a empresa contratada ou EMSERH? 

O item 8.2.23. refere -se A eficiência do sistema está condicionada a boa 

operação da ETE e manutenção preventiva, principalmente monitorando a 
entrada de materiais indesejáveis na estação, como gorduras e sólidos 

grosseiros (fraldas descartáveis, tecidos e etc.), quem controla a entrada de 
resíduos indesejáveis a Gestão de resíduos sólidos do Hospital da Ilha EMSERH  

?  
Existe um plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Hospital da Ilha, pois  

desta forma a empresa contratada é responsável pela entrada de matérias 

indesejáveis na ETE ou a EMSERH ? está correto meu entendimento ?   
O item  8.2.15.  refere-se sobre  problemas de vazões excessivas, a empresa 

deverá comunicar a administração, apresentar providencias a serem tomadas e 
executar as ações cabíveis para solução dos problemas, indicando um 

engenheiro ambiental responsável a minha dúvida pode ser um engenheiro 

químico ? 
O item 11.10.  refere -se a garantia do serviço será de até 03 (três) meses após 

o término da vigência do contrato, trata -se de  de prestação de serviço de  
manutenção e operação de estação tratamento de esgoto, área que abrange  

um ciclo diário de tratamento, não tem logica  solicitar  garantia de tratamento 
de esgoto após 3 meses do contrato encerrado, devido aos seguinte fatos 

informados, abaixo trata-se de uma ETE com vazão de 10 m³/h em 24 hs 

temos 240 m³/diário de esgoto, após o encerramento do contrato não e 
possível ser responsável por um sistema por 3 meses sem nenhum contrato ou 

acompanhamento técnico do  serviço o equívoco  sobre está solicitação de 
garantia, que o serviço não é uma obra ou equipamento que foi adquirido de 

fabrica mas sim um serviço continuo portanto este item  não se aplica a este  

edital elaborado . Estou correto em meu entendimento? 
O item 12.1 referente a minuta do contrato assunto pagamento 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento, conferência e aceite definitivo da Nota Fiscal ou Fatura, 

de acordo com as condições constantes neste contrato e em consonância com 

as demais exigências administrativas em vigor. 
O item refere-se aos tramites de pagamento porém não menciona com clareza 

necessária e suficiente que os documentos de solicitação de pagamento devem 
ser protocolados pessoalmente  EMSERH, além de passar por etapas conforme 

este manual http://www.emserh.ma.gov.br/wp-
content/uploads/2019/08/Manual-de-Processos-Financeiros-OFICIAL.pdf sendo 

que este prazo  atualmente  devido a tramites dos processos de documentos da 

EMSERH tem um prazo médio   50 dias para chegar no setor financeiro para o 
pagamento ao fornecedor, sendo que a EMSERH não trabalha com empenho de 

orçamento, apenas orçamento geral da secretaria estadual da  saúde podendo 
o fornecedor ficar no aguardo de verba para receber. 

Estou correto em meu entendimento que este manual deve estar na minuta de 

contrato para conhecimento de todos os fornecedores para o mesmo realizar o 
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seu dimensionamento corretamente ?   

   
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.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos ao 

setor competente, Gerência de Engenharia e Manutenção, setor que possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

A Gerência de Engenharia e Manutenção, através do Despacho Administrativo 

colacionado às fls. 294/295, respondeu o seguinte sobre os questionamentos: 

 
1. Destaque 01 (Termo de Referência - 8.2.11 – Coletas de amostras e 
análises mensais de laboratórios) 

 Verificar item 9 do Termo de Referência. 
2. Destaque 02 (Termo de Referência - 8.2.6 – Manutenção e 
recuperação das estruturas da ETE) 

 Toda manutenção e recuperação da estrutura é de responsabilidade da 
empresa contratada para fazer a manutenção e operação da ETE. Incluindo 
todos os componentes do sistema da ETE, incluído partes elétricas e 
hidráulicas, excluído qualquer intervenção na parte civil.  
3. Destaque 03 (Termo de Referência - 8.3.6 – Demanda de atendimento 
emergencial) 

 A empresa contratada é responsável pela desobstrução das tubulações 
entupidas da ETE. As desobstruções das tubulações do hospital são de 
responsabilidade da empresa de manutenção predial. 
4. Destaque 04 (Termo de Referência - 8.2.23 – Eficiência do sistema) 

 O controle de entrada de materiais indesejados na ETE é de 
responsabilidade da empresa contratada para fazer a manutenção e operação 
da ETE. A ETE contém um sistema de gradeamento, onde se faz necessário a 
limpeza periódica.  
5. Destaque 05 (Termo de Referência - 8.2.15 – Vazões excessivas) 

 O Responsável Técnico indicado pela empresa poderá ter Registro no 
Conselho Regional de Química – CRQ, Registro no Conselho Regional de 
Biologia – CRB e/ou Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, ou outro a que a lei atribua a competência para realização 
dos serviços integrantes do objeto do presente Termo de Referência, conforme 
item 5.1.4.  
6. Destaque 06 (Termo de Referência - 11.10 – Garantia do serviço) 

 Excluir o item 11.10 e 15.1 do termo de referência, de fato o item não se 
aplica. 
7. Destaque 07 (Minuta do contrato - 12.1) 

 Verificar item 12.7 da minuta de contrato.  

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que houve 

necessidade modificação do edital, de modo que as alterações serão promovidas através 

de errata publicada no sítio eletrônico da EMSERH. 
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IV – DA DECISÃO 

 

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

cláusulas editalícias, no entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 

426/2021, será divulgada nos meios oficiais. 

 
São Luís – MA, 05 de janeiro de 2022. 

 
 

Vinicius Boueres Diogo Fontes 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 3.844 
De acordo: 
 

 
Vicente Diogo Soares Júnior 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


