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PROCESSO Nº 160.250/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ERRATA 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 345/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160.250/2021 - 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 à necessidade 

da Unidade de Saúde Hospital da Ilha, administrados pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 
O Agente de Licitação da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - EMSERH, com base na manifestação da Gerência Administrativa 

da Emserh, setor técnico responsável, e a Gerência de Compras e Contratos quanto a 

impugnação ao edital, via e-mail, da empresa SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRAS LTDA, altera e exclui os pontos a seguir: 

REFERNTE AO TERMO DE REFÊNCIA. 
 
➢ LÊ-SE CORRETAMENTE NO SUBITEM 17.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
17.2. O Percentual de insalubridade a ser adotado será de 
acordo com a NR15 Atividades e Operações Insalubres que 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o 
salário percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e 
conservação, equivalente: 40% (quarenta por cento), para 
insalubridade de grau máximo (auxiliar de limpeza) e 20% (vinte por 
cento) para insalubridade de grau médio (encarregado). 

 
 
➢ EXCLUI-SE O ITEM 3.1.7. DO ANEXO I-B – DOS PROCEDIMENTOS DE 

LIMPEZA A SEREM ADOTADOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
➢ LÊ-SE CORRETAMENTE NO SUBITEM 8.81. DA CLÁUSULA OITAVA DA 

MINUTA DO CONTRATO 
 

8.81. O Percentual de insalubridade a ser adotado será de 
acordo com a NR15 Atividades e Operações Insalubres que 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o 
salário percebido pelos trabalhadores do setor de limpeza e 
conservação, equivalente: 40% (quarenta por cento), para 
insalubridade de grau máximo (auxiliar de limpeza) e 20% (vinte por 
cento) para insalubridade de grau médio (encarregado). 
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➢ LÊ-SE CORRETAMENTE A MINUTA DO CONTRATO A PARTIR DA 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – REPACTUAÇÃO: 
18.1 Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços 
dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a 
doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 
contado da data do orçamento a que a proposta de preços se referir, e 
demonstrada de forma analítica a alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, 
convenção ou dissídio coletivo, conforme for a variação de custos objeto da 
repactuação;  
18.1.1 A contratada, para fazer jus à repactuação, deve comprovar: 
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos que possua junto 
à outras entidades ou órgãos públicos;  
b) As particularidades do contrato em vigência;  
c) A nova planilha com variação dos custos apresentada; e  
d) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes. 
18.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 
necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos 
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos 
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço; 
18.3 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 
quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 
envolvidas na contratação; 
18.4 A repactuação com base nos instrumentos mencionados no item acima, 
deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 
desses instrumentos, inclusive novos benefícios não previstos na proposta 
original que tenham se tornado obrigatórios por força deles;  
18.5 A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro 
original do contrato;  
18.6 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva; 
18.7 O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço 
repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo; 
18.8 A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e 
Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que 
estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 

bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 
18.9. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será 
contado a partir: 
I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato 
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do 
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mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à 
execução do serviço; ou 
II - da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente 
vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for 
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes 
instrumentos; 
III - Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa;  
18.10. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem 
solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a 
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato; 
18.11. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado na forma prevista neste Contrato; 
18.12. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido 

registrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a 
CONTRATADA deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo 

disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão; 
18.13. Ao solicitar a repactuação, a CONTRATADA efetuará a comprovação 
da variação dos custos dos serviços contratados; 
18.14.  Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra, deverá 
ser apresentado do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 
profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica 
da variação dos custos;  
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração; 
b) As particularidades do contrato em vigência; 
c) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; 
18.15.  O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a 
variação de custos alegada pela Contratada; 
18.16.  Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou  
c) Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato 
gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença 
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  
d) Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  
18.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
a) A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 
de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos. 
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b) O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
EMSERH para a comprovação da variação dos custos.  
18.18.  As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, 
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão 
ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
19.1 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao 
objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, cabível nas hipóteses nas quais o 
descumprimento contratual não cause prejuízo, em qualquer esfera, à EMSERH, 
e que não seja ensejadora de outra penalidade; 
b) MULTA DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO), calculada sobre o valor do 
Contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se decorrente 
de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade 
competente; 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

19.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a EMSERH 
rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas no Regulamento 
Interno de Licitação e Contratos da EMSERH; 
19.3 As sanções previstas alíneas “a” e ‘c” do subitem desta Cláusula poderão 
ser aplicadas juntamente com a alínea “b”, do mesmo subitem, devendo a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo 
de 10 (dez) dias úteis; 
19.4 A sanção prevista na alínea ‘c’, do item 17.1 deve ser dosada de acordo 
com o tamanho do prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda: 01 
(um) a 06 (seis) meses de duração, média: 07 (sete) a 12 (doze) meses de 
duração e grave: 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses de duração. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
20.1. Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou 
parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos: 
I - De forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo 
administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo 
assegurados eventuais direitos ao contratado; 
II - Por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere 
prejuízo à EMSERH; 
III - Por determinação judicial. 
 

Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma 
unilateral, dentre outros: 
 

I – O não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à 
execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;  
II – A desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;  
III – A suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia 
comunicação por parte da Contratada;  
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IV – Nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, 
desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente 
demonstrado em processo administrativo;  
V – Subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não 
admitidos no edital ou no contrato;  
VI – Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como 
decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;  
VII – Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, 
desde que, a nova situação prejudique a execução contratual. 
 

19.2 – Também constituem motivo para rescisão do contrato: 
I – Assinatura de novo contrato com o mesmo objeto contemplado neste 
instrumento contratual; 
II – A rescisão antecipada ou o término do prazo de vigência (sem 
prorrogação) do contrato de gestão correspondente, devidamente instruída 
em processo administrativo específico; 
III – a modificação do contrato de gestão que resulte na alteração do perfil 
das unidades de saúde. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO: O presente 
instrumento de Contrato se vincula integralmente ao instrumento convocatório da 
licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance e/ou 

proposta apresentados pela Contratada. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DA CONSULTA DO CEI: As realizações 
de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da 
Contratada ficam condicionadas à inexistência de registro junto ao Cadastro 
Estadual de Inadimplentes do Estado do Maranhão – CEI, consoante determina 
o art. 6º, da Lei Estadual nº 6.690, datada de 11 de julho de 1996. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da Contratada no CEI, 
a EMSERH não realizará os atos previstos na Cláusula de Pagamento, por força do 

disposto no art. 7º, da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO: É permitida a 
subcontratação parcial do objeto ora tratado, sendo permitida apenas para as 
áreas externas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos 
omissos neste contrato serão resolvidos pelo disposto no Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH, na lei, nos princípios de direito 
administrativo bem como pelos preceitos de direito privado e demais legislação 
pertinente à matéria. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE 
providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa 
Oficial, em obediência ao disposto no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES: Qualquer 
comunicação entre as partes respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos 
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO: Para dirimir as questões deste 
Contrato fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do 
Maranhão.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS:  
28.1 As condições estabelecidas no edital farão parte deste contrato, 
independentemente de estarem aqui transcritas. E, por assim estarem justas e 
contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 
Contrato em 01 (uma) via, perante a presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo 
assinadas. 
28.2 São partes integrantes deste Contrato, os anexos do Termo de 
Referência: 
ANEXO I – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 
ANEXO II – DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA A SEREM ADOTADOS; 
ANEXO III – ÁREA HOSPITALAR POR UNIDADE; 
ANEXO IV – POSTOS/SERVENTES - QUANTITATIVOS 

 
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 345/2021, para às 08h00min do dia 09/12/2021, 

ficando as demais condições inalteradas.  

 

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), 05 de novembro de 2021 
 
 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 536 

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

