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PROCESSO Nº 160.957/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 003 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 306/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160.957/20211 - EMSERH 
 

Impugnante: SELAVA LAVANDERIA 
 

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 da Ilha. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
SELAVA LAVANDERIA, 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 22/10/2021 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 15/10/2021 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 17h15min. do dia 12/10/2021, 

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

a) DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA SELAVA LAVANDERIA. 
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PROCESSO Nº 160.957/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
Em relação à licitação eletrônica 306/2021 referente aos serviços para o 
Hospital da Ilha, solicitamos esclarecimentos abaixo acerca do Edital: 
 
1. Quando o edital se refere à 1ª. Etapa e 2ª Etapa, significa dizer que 
haverão duas datas distintas para a inauguração dessas ETAPAS (Setores 
do Hospital ou Alas)? 
 
2. Quais seriam as datas de inauguração de cada Etapa? 
 
3. Os quantitativos solicitados para o enxoval em Comodato deverão ser 
disponibilizados obedecendo o cronograma de inauguração de cada Etapa? 
 
4. O número de mudas (4) está levando em consideração a lotação máxima 
do Hospital (100%) ou apenas os 85% de taxa de ocupação das folhas 45 
e 47 do edital? 
 
5. Não tendo na 2ª. Etapa citação ao Centro Cirúrgico (folha 47), por que 
solicitar Enxoval para uso em Centros Cirúrgicos e considerar a pesagem 
diária do kit para procedimentos cirúrgicos em 324kg/dia o mesmo da 1ª. 
Etapa que possui Centro Cirúrgico? 
 
6. No Quantitativo do Enxoval, para o item Camisola pede apenas o 
tamanho adulto (folhas 45 e 46), mas na Especificação Padrão do item 
(folha 48) fala sobre tamanho adulto e infantil. Caso seja realmente 
necessário o tamanho infantil seria necessário adicionar quantas peças à 
grade de enxoval para esse tamanho? 
 
7. Para conjunto de calça e camisa dos maqueiros, cita que a cor é azul 
(folha 48), mas no quantitativo não é solicitado roupa para maqueiro, 
então será considerado dentro do conjunto privativo? Então qual seria a 
quantidade para maqueiro a ser abatida ou adicionada? 
 
8. Para lençóis pede serigrafia contínua. Podemos substituir a serigrafia 
contínua por 4 serigrafias dispostas nos quatro quadrantes dos lençóis 
como há em várias unidades de saúde atualmente, até com menos 
serigrafia? 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Após análise e manifestação da Gerência Administrativa, setor técnico 
competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa SELAVA 
LAVANDERIA: 
 

RESPOSTA 001: Sim. Haverá duas etapas para a inauguração dos leitos e 
setores do Hospital da Ilha. 

 
RESPOSTA 002: A inauguração do hospital ainda não tem data definida. 
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PROCESSO Nº 160.957/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA 003: Sim. A Fiscal do Contrato informará com antecedência para 
que a empresa tenha tempo hábil para fornecer todo o 
enxoval necessário 

 
RESPOSTA 004: O número de mudas mencionado no descritivo é apenas 

uma sugestão, ficando livre para a contratada dimensionar a 
quantidade de mudas necessárias, conforme distância da 
contratada até o hospital e frequência de abastecimento. Só 
queremos que a contratada respeite a quantidade de 
abastecimento diário mencionado no descritivo 

 
RESPOSTA 005: Haverá duas etapas de inauguração do Centro Cirúrgico, a 

1ª etapa contemplará uma média de 30 cirurgias por dia e 
na 2ª etapa mais uma média de 30 cirurgias por dia, 
totalizando a média de 60 cirurgias por dia com as duas 
etapas entregues 

 
RESPOSTA 006: Haverá apenas 9 leitos de enfermaria de pediatria, pode 

acrescentar mais 10 camisolas infantis 
 

RESPOSTA 006: NÃO, há uma roupa especifica para maqueiros, eles usam a 
roupa privativa. Pode adicionar 14 roupas privativas para 
eles na 1ª etapa e mais 14 na 2ª etapa. 

 
RESPOSTA 006: Pode sim 

 
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, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem inalteradas as 
cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação Eletrônica nº 
306/2021. 

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), 15 de outubro 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.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

