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PROCESSO Nº 96.828/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 223/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 96.828/2021- EMSERH  
 
Impugnante: SÃO LUCAS SERVIÇOS LTDA 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
lavanderia hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval 
necessário, em regime de comodato, bem como os insumos necessários e 
adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 
Adélia Matos Fonseca (Itapecuru-Mirim/MA), o Hospital de Barreirinhas, 
o Hospital de Paulino Neves e o Hospital de Morros. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa SÃO 

LUCAS SERVIÇOS LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, 
em face do edital da Licitação Eletrônica nº 223/2021 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 26/08/2021 às 14h30min 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 
19/08/2021 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 17h39min. do dia 13/07/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  
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Em resumo, a empresa SÃO LUCAS SERVIÇOS LTDA solicita 

esclarecimentos a seguir: 
 

A SOLICITANTE tem interesse em participar do 
Licitação Eletrônica nº 223/2021- CSL/EMSERH, 
conforme consta no Termo de Referência anexo ao edital. 

 

Ao verificar as condições redigidas no edital, constatou-se 
alguns questionamentos, dais quais se passa e redigir: 

 

1ª – DO OBJETO página 3 

Trata-se de 1.1 Contratação de empresa especializada para 
“prestação de serviço de lavanderia hospitalar, incluindo 
o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime 
de comodato” Neste caso é preciso referenciar que ao término 
do contrato o bem fornecido deve ser devolvido ao 
CONTRATADO em ideais condições de uso e/ou substituído por 
outro de igual/semelhante e/ou valores e devolvido ao 
COMODANTE. 

É este o entendimento para esta licitação? Que todo o 
material utilizado no contrato, no caso em específico, o enxoval, 
seja devolvido em quantidades e valores equivalentes ao do 
início do mesmo? 
 

2ª ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO página 75 
 

ITEM 2.2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Item 2.2.5 Refere-se a cobrança mensal sobre a Locação 
(de roupas) e a pesagem da roupa efetivamente processada. 

Locação é um objeto de contrato diferente de comodato, 
objeto desta licitação, entretanto, entendendo-se que seja um 
erro de grafia, serão realizadas duas notas? Uma para “Locação” 
e outra para a roupa suja coletada? 
 

3ª ITEM 5.2.3 página 83 
 

Os Serviços serão executados nos endereços constantes 
no Anexo A ou nas dependências da Contratada? 
Ressaltamos que alguns impostos são devidos no local de 
realização dos serviços. 
 

4ª  
A Licitação em questão será feita por lotes. 
Deverá ser apresentada uma proposta e uma documentação para 
cada Lote? 
 

5ª  
Para ilustrar os questionamentos referente ao peso estimado na 
Licitação seguem quadros: 
 

[...] 
 

5.1 – Observa-se que todos os quadros referenciados com 
informações encontradas nos Esclarecimentos e/ou Edital em 
diversos momentos e na tabela feita por nós referenciando o 
quadro do Manual da ANVISA para tipo de Hospital que todos 
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os quadros mostram uma quantidade muito aquém da estimada 
solicitada para formulação da proposta. 

O Quadro 1 detém somente 35,86% da quantidade de 
quilos totais estimadas. O Quadro 2 detém somente 51,23% da 
quantidade de quilos totais estimadas. O Quadro 3 detém 
somente 44,96% da quantidade de quilos totais estimadas. O 
Quadro 4 detém somente 64,22% da quantidade de quilos 
totais estimadas. 

 

Desta Forma, e acreditando que é imprescindível uma 
coerência relação aos Valores estimados para cada Empresa 
levantar os custos dos serviços dentro de uma realidade e assim 
manter o equilíbrio financeiro do contrato de forma saudável. 

 

Qual dos Valores estimados mais se aproximam da 
realidade? 

O Solicitado em proposta ou os Calculados com outros 
valores expostos dentro do Edital? 

 

Ressaltamos a importância dessa informação já que com 
o transcorrer do contrato é possível detectar uma falha acima 
do razoável e comprometer a execução e o equilíbrio financeiro 
do contrato, findando-se ou em um realinhamento de valores 
em período anterior ao permitido por lei ou em encerramento 
do contrato para abertura de nova licitação. 

 

III PEDIDOS 
 

Diante do exposto, requer que seja a presente 
SOLICITAÇÃO julgada procedente e ao final esclarecido todos 
os questionamentos. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA GERÊNCIA DE 
COMPRAS E CONTRATOS DA EMSERH. 
 

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 São Lucas Serviços Ltda. 
 

Assim, em resposta ao pedido apresentado pela aludida 
empresa, informamos o que segue abaixo, disposto na mesma 
ordem em que foram deduzidos os questionamentos. 
1. Em resposta ao questionamento da empresa quanto à 

características do comodato do enxoval a ser disponibilizado na 

execução do objeto da licitação, informamos que a contratação 

seguirá o regime próprio desse instituto jurídico, que se 

encontra regulamentado nos arts 579 a 585 do Código Civil 

Brasileiro. 

2. No que se refere ao apontamento de que na especificação 

dos serviços consta o termo “locação” no lugar de comodato, 

informamos que as adequações necessárias a essa correção já 

foram feitas no termo de referência e na minuta do contrato, 
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devendo o edital ser modificado nesse sentido. 

3. Quanto ao questionamento sobre os locais de execução dos 

serviços, observamos que essa informação já consta, de forma 

clara, no edital do certame (Anexo I-A do Termo de Referência), 

não carecendo de esclarecimentos adicionais. 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado pela 
empresa SÃO LUCAS SERVIÇOS LTDA suscitou a necessidade de alteração do edital, 
a ser realiza através de NOVO EDITAL  a ser disponibilizado no site 
www.emserh.ma.gov.be e no portal www.licitacoes-e.com.br.  

 
V – CONCLUSÃO 

 
Por fim, comunico que será disponibilizado NOVO EDITAL com 

as alterações acima mencionadas e permanecem mantidas as demais condições 
edilícias e FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica 
nº 223/2021-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 27 de setembro de 2021, por 
meio do site www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de 
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na 
CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta 
cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333 

  
 

São Luís, 25 de julho 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 
 

http://www.emserh.ma.gov.be/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

