
                                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 1 de 2 

PROCESSO 181.323/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 019/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 181.332/2020 - EMSERH  
 

Impugnante: MALKA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de 

Vigilância Patrimonial e Segurança Armada, diurna e noturna, para atender a demanda da Sede 

administrativa da EMSERH. 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
MALKA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos 
autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 019/2021 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 às 14h30min. do dia 23/02/2021 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 às 18h00min do dia 16/02/2021, 
horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 2 (dois) 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 terem sido protocolados às 20h24min. do dia 
18/02/2021, PORTANTO INTEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 
Em resumo, a empresa MALKA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA solicita 

esclarecimentos a seguir: 
 

“Tendo em vista que a licitação em epígrafe, busca contratar 
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 
armada para a sede administrativa da EMSERH em virtude do 
encerramento do contrato em vigor. Solicita esclarecimento 
referente ao quantitativo de postos a ser licitado no certame em 
epígrafe, visto que conforme o edital será licitado 01 posto diurno e 
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01 posto noturno, com total de 4 vigilantes. De maneira que o 
contrato atual, para qual está sendo realizado a licitação, abrange 
o quantitativo de 02 postos diurnos e 02 postos noturnos, com total 
de 8 vigilantes. Permanece o edital sem alteração quanto o 
quantitativo a ser contratado?” 

 
O Agente de Licitação encaminhou o processo para análise e manifestação da 

Diretoria Administrativa, através da Gerência Administrativa/Logística da Emserh, por ser o setor 
técnico competente. 

  

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

 
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 MALKA VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA. 

 
Pergunta 1:  
Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento solicitado via email, 

informamos que será licitado 01 posto diurno e 01 posto noturno, com 
total de 4 vigilantes, conforme previsto no Edital.. 

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

empresa MALKA VIGILÂNCIA PRIVADA 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 
019/2021. 
 

São Luís, 19 de fevereiro 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 


