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PROCESSO Nº 176.142/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 047/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 176.142/2020- EMSERH  
 

Impugnante: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, das áreas 
médico-hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de mão de obra 
qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender 
às necessidades do HOSPITAL DE PEDREIRAS, Unidade de Saúde administrada 
pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela 
empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, devidamente qualificado na 
peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 047/2021 
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 19/03/2021 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 
12/03/2021 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 18h02min. do dia 
09/03/2021, portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por 

realizar a análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 

 

“ [...] 
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1 - A partir de 01/01/2021 está em vigor o salário mínimo de R$ 
1.100,00 da Medida Provisória de 1.021 de 30/12/2020, como o 
salário de servente de limpeza é menor que o salário mínimo 
vigente, o salário a ser adotado para os cargos de limpeza, será 
o do salário mínimo vigente? 
 

2- No item 9.1.1, do edital, informa que os lances deverão ser 
ofertados pelo menor valor. Neste sentido, os lances deverão ser 
ofertados pelo valor anual dos serviços? 
 

3- Os postos 12x36 hs serão ininterruptos, eles terão sua hora 
de almoço e a empresa não precisa substituí-los nesse momento, 
pois caso necessite de substituto neste intervalo, o custo da 
intrajornada deverá ser colocada na planilha de custo e formação 
de preço. gostaria que fosse verificado se no preço estimado está 
esse custo, caso não tiver orçado este custo, solicito a retificação 
do edital. 
 

4-  Na hora do cadastramento será anexado somente a proposta 
de preço ou terá que anexar proposta e planilha? 
 

5 - Pergunta-se se a subcontratação será apenas para o cargo 
de auxiliar de limpeza externa conforme o item 19.1 do termo de 
referência, o qual ficará com o percentual menor que 10%  do 
anexo II o qual pode-se justificar pelo item 19.1.1 do termo de 
referência? 
 

6 - Qual o valor da passagem do transporte coletivo de 
pedreiras? 
 

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 SERVFAZ 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 
 

Pergunta 01: 
Resposta: Salário mínimo vigente, até que haja atualização da 

convenção coletiva de trabalho.     
 

Pergunta 03: 
Resposta:   Sim, terão sua hora de almoço e a empresa não 

precisa substituí-los nesse momento.  
 

Pergunta 05: 
Resposta: É permitida a subcontratação parcial do objeto, 

sendo permitido apenas para os seguintes 
serviços: Limpezas de área externas de acordo com 
as condições e frequência estabelecida no ANEXO 
II do Termo de Referência. 

 

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

Após análise o Agente de Licitação esclarece os pontos questionados 
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pela empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 
 

Pergunta 02: 
Resposta: Conforme o subitem 9.1.1. do edital, “os lances 

deverão ser ofertados pelo MENOR VALOR POR 
LOTE, sendo vencedor nesta fase o licitante que 
auferir o MENOR VALOR POR LOTE.” 

 

Pergunta 04: 
Resposta:   O Agente de Licitação informa que os arquivos 

eletrônicos, tanto a Proposta de Preços, Planilhas 
de Custos, declarações e todos os demais 
documentos de habilitação exigidos no edital, 
deverão ser encaminhados solicitados quando 
solicitados, podendo ser encaminhado via e-mails, 
a serem informados no momento da convocação. 

 

Pergunta 06: 
Resposta: Não temos conhecimento, porém deverá ser 

ofertado, conforme a Cláusula Décima Primeira - 
Vale Transporte da Convenção Coletiva de 
Trabalho do período de 01º de janeiro de 2020 a 31 
de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 
01º de janeiro do SIND DAS EMP DE ASEIO E 
CONSERVACAO DO ESTADO DO MA e SIND DOS 
E DE EMP DE ASS CON L ED C LA E S DO EST DO 
MA. 

 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado 
pela empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 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 047/2021. 
 

São Luís, 10 de março 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 


