
                                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 

PROCESSO Nº 124.799/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 235/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.799/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, nos Sistemas de Iluminação de 
Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança Contra 
Incêndio, SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a 
incêndios nas unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
MINERVA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES e H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 235/2021 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 23/08/2021 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 16/08/2021 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 11h55min. do dia 13/08/2021, portanto o 

pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

Após análise e manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da 
Emserh, setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pela empresa MINERVA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES e H2F CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI: 
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a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA MINERVA ENGENHARIA E 
REPRESENTAÇÕES 

 
Gostaria de tirar uma dúvida, a nossa empresa pode fazer mais de uma 
proposta se quiser ou só é permitido 1 proposta por empresa? 
 

Outra dúvida... 
 

Um dos nossos responsáveis técnicos não está aparecendo o nome dele na 
certidão de registro e quitação pessoa jurídica do CREA, isso impede dele 
ser o responsável técnico da nossa empresa nessa licitação? 
 

Lembrando que a empresa já está fazendo os trâmites necessários para 
inclusão dele na responsabilidade técnica da empresa. 

 
b) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI 
 

Conforme o Termo de Referência do Edital supracitado: 
2.1. Considerando que se entende por manutenção preventiva o 
fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, peças, 
equipamentos e materiais de consumo, tudo em conformidade com as 
especificações, normas técnicas e orientações dos fabricantes dos sistemas 
de proteção e combate a incêndio, de forma a atuar para reduzir ou evitar a 
falha ou queda do desempenho, obedecendo a um plano previamente 
elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. 
2.2. Considerando que a manutenção corretiva dos sistemas e 
equipamentos corresponde à atuação imediata após a ocorrência de 
defeitos, falhas, desgastes de materiais e imprevistos. 
2.3. Considerando que o fornecimento de peças e de equipamentos ocorrerá 
sempre que necessário à realização dos serviços de manutenção, sob 
demanda. 
2.5. Considerando que a manutenção preventiva é fundamental para a 
garantia de funcionamento dos diversos equipamentos de uma edificação, 
seja comercial, industrial ou hospitalar, além de manter os sistemas 
operantes. O objetivo mais evidente da manutenção voltada à prevenção 
reside na redução dos custos devidos por manutenções corretivas e paradas 
desnecessárias do sistema contra incêndio. 
3.2. A empresa Contratada deverá executar manutenção preventiva e 
corretiva integral nos sistemas, de forma a mantê-los em perfeito estado de 
funcionamento e perfeitas condições de segurança, seguindo, para tal, o 
Plano de Manutenção Preventiva (Anexo VI). Os serviços relacionados no 
Plano de Manutenção são referências iniciais sugeridas pelo Contratante, não 
se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a realização de 
outros trabalhos, verificações, testes, etc., que o Contratante ou a empresa 
Contratada julguem necessários para propiciar a perfeita operação e 
segurança dos sistemas. 
 
Diante do exposto, questionamos:  
No item 3.9 A) 
• Alguns sistemas supramencionados estão inoperantes e a CONTRATADA 
assumirá os serviços no estado em que se encontram os equipamentos e 
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instalações, responsabilizando-se pela reativação dos mesmos, através de 
orçamento a ser analisado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Ponto 1 – Reativação de sistemas não é serviço de manutenção, é OBRA e 
necessita de projetos. Como serão executadas estas atividades em um 
contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva? São atividades fora do 
escopo e do entendimento dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 3.2. 
 
Ponto 2 – Qual o prazo para reativação desses sistemas? 
 
Ponto 3 – E os sistemas que não existem na instalação e tornam o sistema 
ainda pendente para aprovação definitiva no CBMMA? Como serão instalados 
sem projeto? 
a) PRODUTO 1: A CONTRATADA terá́ ́́ um mês (30 dias corridos), contado 
a partir da data da assinatura do contrato para realizar a inspeção geral no 
sistema de combate a incêndio de cada unidade de saúde do lote, na qual 
deverá fazer um levantamento da situação de todo o sistema de combate a 
incêndio e projetos e apresentar, em um relatório com fotos, os problemas 
identificados e propor as soluções para sanálos. 
b) PRODUTO 3: Após as devidas manutenções preventivas e corretivas 
realizados, a Contratada deverá apresentar Laudo de Funcionamento do 
Sistema para cada unidade de saúde cujos sistemas de combate à incêndio 
estejam em pleno funcionamento. 
 
Ponto 4 - Os laudos previstos no item c (produto 3) estão precificados no 
edital, porém do item a, não (produto1). Como será realizado o pagamento 
deste serviço? Apenas o laudo de SPDA está precificado. 
 
Ponto 5 - E nas unidades cujos sistemas dependam de projeto e 
intervenções fora do contrato, não será realizado pagamento dos laudos? 
 
b) PRODUTO 2: A CONTRATADA deverá realizar em 60 dias corridos, 
contados a partir da data de assinatura do contrato, as manutenções 
corretivas previstas no relatório inicial e a primeira manutenção preventiva 
de todo o sistema de combate a incêndio, deixando todos os Sistemas de 
Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de 
Segurança Contra Incêndio, SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de 
Proteção e Combate a incêndios de todas as unidades administradas 
EMSERH contempladas no contrato operantes. 
 
Ponto 6 - Para realização da atividade corretiva faz-se necessário envio de 
proposta e aprovação da fiscalização. Qual o prazo para aprovação desta 
atividade, visto que a demora no retorno desta aprovação incide em atraso 
no processo que inicia a contagem de 60 dias após a assinatura do contrato? 
A demora pode tornar inexequível a execução deste item. 
 
3.8 a) O CONTRATANTE não dispõe de projetos de sistemas de detecção e 
alarme, prevenção e combate a incêndio e SPDA de algumas unidades de 
saúde. Em tais situações, deverá ser levado em consideração apenas o que 
está executado in-loco. 
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4.2. Nos sistemas que necessitam de manutenção corretiva preliminar, a 
manutenção preventiva passará a vigorar, e ser devida, a partir do dia 
subsequente à entrega do sistema em plenas condições de funcionamento, 
com o sistema totalmente reestabelecido, e aceito pela fiscalização técnica. 
 
5.2. Sempre que for constatada a necessidade de substituição de 
peças/material/equipamentos que estão em funcionamento, porém com 
baixa eficiência ou, a pedido do fiscal do contrato para implantar melhorias e 
ampliações que aumentem a funcionalidade dos sistemas, a empresa 
CONTRATADA deverá apresentar relatório detalhado, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, para prévia aprovação da Fiscalização, contendo os 
seguintes itens: 
a) Identificação das peças/equipamentos/sistema; 
b) Relato do problema ocorrido, informando o desgaste natural ou dano das 

peças / equipamentos / sistemas, mencionando a necessidade da 
manutenção/conserto; 

c) Especificação completa das peças/equipamentos/sistemas a serem 
substituídos; 

d) Planilha orçamentária com a quantificação e precificação dos serviços (de 
acordo com Item 02, anexo III). 

 
Ponto 7: Para emissão de alguns laudos faz-se necessário a presença dos 
projetos. Nestes casos, como será executada esta demanda? 
O contrato imputa a responsabilidade à CONTRATADA, porém não fornece 
insumos suficientes para a execução do contrato. 
 
Ponto 8: Nos sistemas onde o sistema estiver inoperante por falta de 
projetos ou necessidade de correções fora do contrato, como adequações 
elétricas dos edifícios, a manutenção preventiva não será aprovada? Os 
laudos não serão executados? 
 
Ponto 9: Há aprovação do CREA-MA e CBMMA para execução do item 3.8 
neste formato – Executar as atividades e emitir laudos apenas baseado no 
que está inloco e sem projetos aprovados no CBMMA? 
 
Ponto 10: Quais unidades possuem e quais não possuem projetos? Não 
está no escopo do projeto a elaboração de projetos. Como serão 
executadas estas atividades cujos projetos são essenciais? Como serão 
executadas as demais atividades tendo em vista que o item 4.2 impede a 
realização de preventivas enquanto os 
sistemas não estiverem em plenas condições de funcionamento. 
 
Ponto 11: Ainda em relação ao item 4.2, caso uma unidade tenha alguns 
sistemas operantes e outros inoperantes/inexistentes, como serão pagas as 
manutenções preventivas dos sistemas operantes, visto que para execução 
dos inoperantes/inexistentes será necessário projeto e outro contrato, uma 
vez que obras não estão previstas no objeto do edital. 
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Ponto 12: Como citado no item 2.1 do TR, a manutenção preventiva tem 
como objetivo evitar falhas de funcionamento. O edital é incoerente ao 
liberar preventivas apenas após as corretivas do sistema, podendo gerar 
prejuízos ao hospital e à execução do contrato, visto que os sistemas 
atualmente funcionando podem parar de funcionar nesse período. 
 
Ponto 13: Baseado no item 5.2: Implantar melhorias e ampliações no 
sistema de detecção e combate à incêndio necessita de projetos e 
aprovações nos órgãos competentes. Como será feito sem projeto no 
escopo do contrato? Como fazer planilha orçamentária sem detalhamento 
dos projetos? 
 
5.5. Para situações emergenciais, a abertura de chamados para a 
manutenção corretiva poderá ser realizada pelo fiscal do contrato, 
diretamente à empresa contratada, através de telefone, celular ou e-mail. 
Nestes casos, a CONTRATADA deverá atender o chamado do 
CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive 
fora do expediente, nos finais de semana e feriados, para realizar 
manutenção corretiva, não implicando em adicional de preço. 
 
a) Serão consideradas situações que demandam atendimento emergencial, 
quando o funcionamento do sistema estiver comprometido. Seguem alguns 
exemplos, porém não limitados a estes: Alarme soando por falhas no 
circuito de monitoramento; Ausência de Alimentação elétrica dos sistemas 
de bombeamento e de alarme, por falha no circuito; Vazamentos de água 
através das tubulações, Sprinklers, casa de bombas, etc. 
 
Ponto 14: Necessário detalhamento melhor das atividades do item a, visto 
que alguns deles não se referem ao sistema de detecção e combate à 
incêndio, como por exemplo “ausência de alimentação elétrica dos sistemas 
de bombeamento e de alarme”. Caso falte energia na unidade, estes itens 
ficarão sem alimentação caso não exista gerador na unidade. Diante do 
escopo do contrato, a CONTRATADA não terá nenhuma atividade a ser 
realizada nesse caso. Os itens citados são extremamente genéricos e ainda 
há exposição de “etc” que influenciam diretamente no dimensionamento da 
equipe necessária para execução do contrato em questão. 
 
10.22. Para a execução do escopo deste termo de referência, a futura 
CONTRATADA deverá dimensionar o tamanho de seu estoque de forma a 
atender todos os prazos estabelecidos nos níveis de serviço expostos acima 
e em observância às Normas Brasileiras correlatas ao sistema de incêndio 
sobre a manutenção dos equipamentos e sistemas de prevenção e 
combate, quantidade mínima de peças e materiais em estoque de 
segurança, entre outros. 
 
Ponto 15: Como será dimensionado esse item diante dos critérios 
apontados no edital? O edital fala de manutenções preventivas, corretivas, 
adequações e melhorias, reativação de itens inoperantes e ausência de 
projetos? Nessa realidade e ainda diante da Pandemia que provoca a 
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ausência de itens no mercado local e nacional esse item deve levar em 
consideração o período de pandemia em eventuais atrasos. 
 
14.1. As manutenções / serviços só serão consideradas entregues após o 
término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive com a limpeza final 
e o fornecimento de Relatório Técnico sequenciado e numerado, aprovado 
pelo fiscal do contrato. A vistoria poderá ser realizada pela FISCALIZAÇÃO 
que, aceitando a entrega e julgando pela compatibilidade entre o Relatório 
e o Executado, emitirá o termo de recebimento provisório no próprio 
Relatório de Atendimento ou através de e-mail ou equivalente. O 
recebimento dos serviços não isenta a CONTRATADA de obrigações futuras 
caso sejam identificadas falhas na execução ou nos insumos empregados. 
 
Ponto 16: Qual o prazo de aprovação e vistoria por parte da fiscalização? 
Como há unidades em cidades diferentes esta previsão é importante para o 
planejamento financeiro do contrato. 
 
15.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo, e de 
acordo com as condições constantes neste contrato, mediante a 
apresentação de Nota/Fatura, correspondente, em consonância com as 
demais exigências administrativas em vigor, através de transferência 
bancária em favor da CONTRATADA. 
 
Ponto 17: Como será a emissão do aceite definitivo? O item 14.1 trata do 
processo do recebimento provisório e não trata do aceite definitivo, data 
em que inicia a contagem dos 30 dias para pagamento. 
 
ANEXO I-E – MANUTENÇÃO ANUAL 
 
• Garantir reserva técnica nos reservatórios, bem como, inspecionar 
condição de acesso. 
 
Ponto 18: Como garantir reserva técnica de reservatório sem obra nas 
unidades em que não existe a reserva técnica? Não estão previstas estas 
obras no edital. 
 
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Ponto 19: Códigos errados nas CPU’s dos lotes 2 e 3 para manutenção 
preventiva. 
 
5.11. O custo dos materiais consumíveis assim como materiais de limpeza 
em geral: sabão, detergente, estopa, pano de algodão, cera, 
desengraxantes, óleos lubrificantes, lubrificante comum tipo WD-40, 
materiais elétricos de pequeno vulto, braçadeiras plásticas, terminais para 
fios, e fita isolante, utilizados nos serviços deverão estar incluídos no preço 
do contrato de manutenção. 
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Ponto 20: A composição que gera o preço mínimo das manutenções no 
anexo III não inclui os materiais do item 5.11. 
 
Ponto 21: Como será o procedimento quando for necessário itens fora da 
lista de materiais dos anexos III, IV e V? 
 
Ponto 22: Preços dos valores unitários e com BDI errados para ART’s faixa 
1 na planilha de manutenção preventiva do anexo III de todos os lotes, 
alterando os valores finais do edital. 
 
Ponto 23: Quantidade de ART’s não é equivalente ao número de laudos 
necessários para todos os hospitais dos lotes no ANEXO III 
 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA GERÊNCIA DE 
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DA EMSERH. 

 

a) Após análise e manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da 
Emserh, setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos 

questionados pela empresa H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI: 

 
RESPOSTA 001: 

Conforme item 3.8 do Termo de Referência, o objeto do 
contrato é manutenção dos sistemas existentes, não obra 

 
RESPOSTA 002: 

Conforme item 3.9 do Termo de Referência. 
 

RESPOSTA 003: 
O objeto do contrato é manutenção dos sistemas existentes, 
não obra. A elaboração dos projetos das unidades que ainda 
não tem projeto está a cargo da Emserh. A instalação de 
novos sistemas só será feita após a aprovação do referido 
projeto pelo CBBMA. 

 
RESPOSTA 004: 

O produto 1 do subitem a já se refere e a primeira 
manutenção preventiva a ser realizada, conforme descrito no 
item 3.9 “Para o início das atividades periódicas de 
manutenção preventiva da CONTRATADA, será exigida a 
execução e entrega dos seguintes produtos:”. Dessa forma, 
será remunerado como manutenção preventiva, conforme 
item 01 da planilha orçamentária. 

 
RESPOSTA 005: 

O laudo de funcionamento deverá ser apresentado somente 
para as unidades cujos sistemas de combate à incêndio 
estejam em pleno funcionamento (conforme item 3.9.3). 
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Para as demais unidades, não será necessário. Como não 
será feito, não é pertinente pagamento de um serviço que 
não será executado. 

 
RESPOSTA 006: 

Assim que a Contratante receber as propostas, as mesmas 
serão analisadas o mais rápido possível. Caso o período para 
autorização da execução dos serviços acarrete em atrasos na 
conclusão dos serviços, a Contratada poderá apresentar 
justificativa formal à Contratada. Dessa forma, solicita-se 
a inclusão na alínea “b” do item 3.9. no Termo de 
Referência. 

 
• Para casos de possíveis atrasos no cumprimento das devidas 

manutenções corretivas e preventiva, por quaisquer motivos, 
a Contratante deverá ser informada formalmente com pelo 
menos 15 dias de antecedência da finalização do prazo, e 
julgará o argumento apresentado pela Contratada como 
pertinente ou não. 

 
RESPOSTA 007: 

Acatado. Solicita-se a alteração da redação da allína 
“c” do item 3.9. para: 

c) PRODUTO 3 – Após as devidas manutenções preventivas 
e corretivas realizados, a Contratada deverá apresentar 
Laudo de Funcionamento do Sistema para cada unidade de 
saúde cujos sistemas de combate à incêndio estejam em 
pleno funcionamento e possuam Certificado de Aprovação 
de Projeto pelo Corpo de Bombeiros, após emissão de 
ordem de serviço pela Contratada para a execução de tais 
laudos; 

 
RESPOSTA 008: 

Caso haja necessidade de correções fora do contrato, como 
adequações elétricas dos edifícios por exemplo, a contratada 
deverá ser informada formalmente sobre tal necessidade, 
conforme alínea “a” do item 3.9. 
• Caso haja alguma particularidade de alguma unidade de 

saúde que impeça a plena operacionalidade dos sistemas e 
que tal situação não consiga ser solucionada pela 
Contratada, a Contratante deverá ser informada 
formalmente, e julgará o argumento apresentado pela 
Contratada como pertinente ou não. 

 
Com relação aos sistemas inoperantes exclusivamente por 
falta de projeto, tal manutenção no sistema específico não 
será possível, portanto seguir orientação da alínea “a” do 
item 3.9. 
O laudo de funcionamento deverá ser apresentado somente 
para as unidades cujos sistemas de combate à incêndio 
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estejam em pleno funcionamento (conforme alínea “c” do 
item 3.9.). Para as demais unidades, não será necessário. 

 
RESPOSTA 009: 

O item 3.8 diz que a manutenção preventiva e corretiva 
deverá ser feita levado em consideração apenas o que está 
executado in-loco, para os casos de unidades que não 
possuírem projeto. Tal item não trata de laudos. Para laudos 
ver item 9.6.. 

 
RESPOSTA 010: 

Quais unidades possuem e quais não possuem 
projetos?  
A lista das unidades que possuem ou não projeto está sendo 
atualizada continuamente, tendo em vista que temos 
contratos vigentes com empresas para execução de projetos 
de combate à incêndio, por isso não foi disponibilizada neste 
Termo de Referência.  

Como serão executadas estas atividades cujos 
projetos são essenciais? 
O objeto do processo licitatório trata de manutenção dos 
sistemas existentes nas unidades de saúde, não implantação 
de sistemas novos. Caso haja alguma especificidade em que 
não seja possível dar a manutenção em algum sistema por 
falta de projeto, deverá ser apresentada justificativa formal à 
Contratante dos atrasos ou impossibilidade de execução do 
serviço, conforme alínea “a” do item 5.6. 

 
RESPOSTA 011: 

Na planilha orçamentária, as unidades foram classificadas 
em portes distintos já prevendo que alguma unidade pode 
possuir algum de seus sistemas inexistentes, portanto, um 
volume menor de serviços de manutenção 
preventiva/corretiva a serem executados. Nesse caso, 
deverá ser feita a manutenção preventiva nos demais 
sistemas. Para sistemas inoperantes, ver item 3.9. 

 
RESPOSTA 012: 

Ver alínea “c” do item 3.9.2 
c) PRODUTO 2: A CONTRATADA deverá realizar em 60 dias 
corridos, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, as manutenções corretivas previstas no relatório 
inicial e a primeira manutenção preventiva de todo o sistema 
de combate a incêndio, deixando todos os Sistemas de 
Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos 
Fixos de Segurança Contra Incêndio, SPDA, Sinalização de 
Emergência do Sistema de Proteção e Combate a incêndios 
de todas as unidades administradas EMSERH contempladas 
no contrato operantes. 
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Tal prazo se trata de prazo máximo, o ideal é que a 
Contratada consiga fazer todas as manutenções corretivas e 
primeira manutenção preventiva antes desse prazo. 

 
RESPOSTA 013: 

O item 5.2 fala sobre necessidade de substituição de 
peças/material/equipamentos que estão em funcionamento, 
porém com baixa eficiência, não fala de instalação de peças 
novas que não estejam especificadas em projeto. 

5.2 Sempre que for constatada a necessidade de 
substituição de peças/material/equipamentos que estão em 
funcionamento, porém com baixa eficiência ou, a pedido do 
fiscal do contrato para implantar melhorias e ampliações que 
aumentem a funcionalidade dos sistemas, a empresa 
CONTRATADA deverá apresentar relatório detalhado, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para prévia aprovação 
da Fiscalização, contendo os seguintes itens:  
a) Identificação das peças/equipamentos/sistema  
b) Relato do problema ocorrido, informando o desgaste 

natural ou dano das peças/equipamentos/sistemas, 
mencionando a necessidade da manutenção/conserto;  

c) Especificação completa das peças/equipamentos/sistemas 
a serem substituídos;  

d) Planilha orçamentária com a quantificação e precificação 
dos serviços (de acordo com Item 02, anexo III) 

 
RESPOSTA 014: 

Conforme citado no item 5.5, situações que demandam 
atendimento emergencial, são todas aquelas que 
comprometam o funcionamento do sistema. Existem infinitos 
fatores que podem levar a isso, não sendo possível elencar 
todas as possibilidades uma a uma. De forma geral, os 
principais motivos estão descritos na cláusula citada. 
Todas as unidades dispões de grupo gerador. 
Com relação à frase “ausência de alimentação elétrica dos 
sistemas de bombeamento e de alarme”, o problema pode 
estar por exemplo na central de alarme, na bomba, no 
quadro de comando por exemplo, e nesses casos são de 
responsabilidade da futura Contratada. Para os casos de ser 
detectado que o problema é em algum equipamento/sistema 
que não esteja no escopo deste contrato, seguir a alínea “b” 
do item 3.9. 
 

RESPOSTA 015: 
O dimensionamento do estoque pela empresa contratada 
deverá ser feito tomando como base os projetos 
apresentados e as vistorias técnicas nas unidades de saúde.. 
Com relação à falta de materiais no mercado em face da 
pandemia, ver alínea “a” do item 5.6. 

a) As corretivas que ensejarem prazo maior do que 5 dias 
úteis para atendimento deverão ser justificadas pela 
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CONTRATADA para análise da FISCALIZAÇÃO. O dia útil 
será computado a partir do horário de registro até horário 
coincidente do primeiro dia útil seguinte.  

 
RESPOSTA 016: 

Assim que sinalizado pela contratante a conclusão dos 
serviços, a vistoria pela contratada será realizada com a 
maior brevidade possível, com prazo máximo de até 60 dias 
corridos. 

 
RESPOSTA 017: 

O aceite definitivo será feito através da entrega à 
Contratante da medição com o valor preenchido e assinada 
pelo fiscal de contrato. Os 30 dias passam a contar a partir 
da apresentação não somente do aceite definitivo, mas 
também das notas fiscais  e demais exigências 
administrativas em vigor, conforme item 15.1. 

 
RESPOSTA 018: 

Tal pergunta deverá ser analisada caso a caso. Caso sejam 
necessárias adaptações nas instalações das caixas d´ água 
para que a reserva técnica de incêndio seja garantida 
conforme projeto aprovado, a Contratante deverá levantar 
os materiais necessários e apresentar à Contratante para 
emissão da ordem de serviço. 

 
RESPOSTA 019: 

O código está correto e os valores unitários também, o 
equívoco está somente a descrição. Portanto, onde lê-se 
“FAIXA 3” leia-se “FAIXA 1” e vice-versa. Será providenciada 
correção na planilha orçamentária. 

 
RESPOSTA 020: 

Após análise acatamos o questionamento. Tal item deverá 
ser excluído do Termo de Referência os materiais do 
item 5.11. 

 
RESPOSTA 021: 

A contratada deverá executar somente o que está previsto 
em contrato, conforme planilha orçamentária. Para demais 
casos, ver alínea “b” do item 3.9. 

 
RESPOSTA 022: 

Após análise acatamos o questionamento. Será 
providenciado a correção e a devida publicação da 
planilha corrigida. 
 

RESPOSTA 023: 
Ver alínea “a” do item 10.6.1 



                                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 12 

PROCESSO Nº 124.799/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

9.6.1 A solicitação de emissão dos laudos será feita pela 
Contratante através de Ordem de Serviço; 

 
A execução de laudos será sob demanda da 

contratada, não necessariamente será exigida para todas as 
unidades de saúde e para todos os sistemas. A quantidade 
máxima de ART´s a serem emitidas é a quantidade descrita 
na planilha orçamentária do anexo III. 

 

b) Após análise o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 

MINERVA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES: 

 
RESPOSTA 001: 

O Agente de Licitação esclarece que o critério de julgamento 
da Proposta será MENOR PREÇO POR LOTE, desta forma a 
empresa participante é livre para participar dos LOTES que 
tiverem interesse. 

 
RESPOSTA 002: 

A comprovação do responsável técnico da empresa deverá 
atender o disposto nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 
3.1.1.2. do edital. 

 
Comunicamos que está ERRATA 001 será disponibilizado no site da 

EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-
e.com.br. 

 
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 235/2021-

CSL/EMSERH (novo ID nº 891785) para as 08h30min do dia 24 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 (MA), 23 de agosto de 2021 

 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Junior 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 7.327 
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