
                                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 92.776/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 236/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92.776/2021 - EMSERH 
 

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 a necessidade da Unidade de Saúde Hospital de Cuidados 
Intensivos - HCI, administrado 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 236/2021 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 19/10/2021 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 11/10/2021 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 14h58min. do dia 11/10/2021, portanto o 

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

a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
LTDA. 

 

1. Em relação à participação de filial, considerando o 
previsto no subitem 12.1, alínea b.1, será aceito para fins de 
qualificação técnica, atestado de capacidade técnica em 
referência ao CNPJ da matriz, CORRETO? 



                                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 2 

PROCESSO Nº 92.776/2021 
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2. O adicional de insalubridade deverá incidir sobre o valor 
do salário percebido pelos trabalhadores, conforme 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria com 
abrangência São Luís, CORRETO? 
 

Atenta-se que, a cláusula oitava, da CCT MA000027/2021, informa 
que o adicional de insalubridade será aplicado sobre o salário 
percebido pelo trabalhador e não salário mínimo, como consta no 
subitem 15.2 do Termo de referência: 
 

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 
Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada 
através de perícia técnica, aplicar-se-á sobre o salário percebido 
pelos trabalhadores do setor de limpeza e conservação, o 
percentual adicional devido, de acordo com os ditames da legislação 
vigente. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Após análise dos pontos apresentados pela impugnantes, o Agente de Licitação, 
esclarece os pontos, a seguir: 
 

RESPOSTA 001: O entendimento está correto, no caso da participação da FILIAL, os 
atestados de capacidade técnicas poderão ser em nome da MATRIZ. 
 

RESPOSTA 002: O entendimento está correto, o adicional de insalubridade deverá incidir 
sobre o valor do salário percebido pelos trabalhadores. Informamos que 
a redação do subitem 15.2. do termo de Referência, será alterado 
na ERRATA 001. 

 

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 FICA REMARCADA, a data da Sessão de Abertura 
da Licitação Eletrônica nº 236/2021, para às 08h30min do dia 16/11/2021, ficando 
as demais condições inalteradas.  

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., 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), 11 de outubro 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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