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PROCESSO Nº 7.852/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 066/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 7.852/2021- EMSERH  
 

Impugnante: AGIL EIRELI 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados 

de Agentes de Portaria, diurna e noturna, para atender a demanda do Hospital de 
Cuidados Intensivos – HCI em São Luís – MA, de acordo com as especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de Referência.  
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
AGIL EIRELI, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital 
da Licitação Eletrônica nº 066/2021que 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 24/03/2021 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 
17/03/2021 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 18h49min. do dia 05/03/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise 
do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa AGIL EIRELI solicita esclarecimentos a seguir: 
“Segue abaixo pedido de esclarecimentos referente ao processo licitatório em 

epígrafe.  
“Segue abaixo pedido de esclarecimentos referente ao 
processo licitatório em epígrafe.  
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PROCESSO Nº 7.852/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

1. Alusivo a planilha de custos:  
a) será solicitado apenas pelo licitante vencedor? Ou deverá 
ser apresentado por todos?  
b) A licitante poderá utilizar seu padrão de planilha de custos? 
Ou deverá utilizar o padrão do município?   
c) os itens uniformes e epis e transporte, o licitante poderá 
apenas declarar em sua planilha que irá utilizar os de sua 
propriedade, isentando a Contratante de tau custo, com fulcro 
no § 3º, Art. 44, da Lei 8.666/93?   
d) os itens variáveis, tais como, licença 
maternidade/paternidade, faltas legais, aviso prévio, etc, 
poderá ser aplicado o percentual de provisão de acordo com 
a experiência/estratégia/peculiaridade da empresa? ou a 
administração tem algum percentual mínimo para aferir como 
exequível a planilha de custos?   
  

2. Os documentos de habilitação e proposta deverão ser 
anexados no sistema antes do início da sessão ou serão 
solicitados apenas ao arrematante?  
  

3. Os documentos de credenciamento, habilitação e proposta 
poderão ser assinados de forma digital conforme determina a 
Lei 2200-2 (planalto.gov.br) ?  
  

4. Quais materiais, equipamentos e uniformes deverão ser 
fornecidos?  
  

6. O objeto já vem sendo executado por alguma empresa? 
Qual empresa? “ 

 
Por tratar de questionamentos técnicos, o Agente de Licitação 

encaminhou o processo para análise e manifestação da Diretoria Administrativa, através da 
Gerencia Administrativa/Logística, por ser o setor técnico competente. 

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

Após análise do Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pela empresa AGIL EIRELI. 
 

Resposta 1. “b”: SIM, a licitante poderá utilizar sua planilha padrão. 
 

Resposta 1. “c”: SIM, deverá compor a Planilha de custos. 
 

Resposta 1. “d”: Deverá atender a Convenção Coletiva de Trabalho - 
CCT vigente 

 

Resposta 4: Somente uniforme. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELO AGENTE DE LICITAÇÃO 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm
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PROCESSO Nº 7.852/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

Após análise do Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pela empresa AGIL EIRELI. 
 

Resposta 1. “a”: O Agente de Licitação informa que, tanto a Proposta 
de Preços, Planilhas de Custos, declarações e todos 
os demais documentos de habilitação exigidos no 
edital serão solicitados apenas para a empresa 
ARREMATANTE. 
 

Resposta 2: Somente quando solicitados, podendo ser 
encaminhado via e-mails, a serem informados no 
momento da convocação. 
 

Resposta 3: Sim. 
 

Resposta 5: Sim, está sendo executado por uma empresa. A 
informação de qual empresa, não é necessária para 
composição da proposta de preços. Na oportunidade, 
comunicamos que informações referidas a contratos 
vigentes podem ser solicitados via Ouvidoria da 
Emserh. 

 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado 
pela empresa AGIL EIRELI 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 066/2021. 
 

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 


