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PROCESSO Nº 165.128/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.128/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Manutenção para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das instalações 
prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de 
consumo e materiais de reposição imediata, necessários para a execução de serviços 
contínuos, eventuais, emergenciais e por demanda em Estabelecimentos Assistenciais em 
Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares localizados no 
interior do Estado do Maranhão. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa GRUPO 
GLOBAL, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da 
Licitação Eletrônica nº 403/2021 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 17/12/2021 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 10/12/2021 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 19h04min. do dia 26/11/2021, portanto o 
pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

Por tratar de questionamentos técnicos, o Agente de Licitação encaminhou 
o processo para análise e manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção, por ser o 
setor técnico competente. 

 

a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA GRUPO GLOBAL. 
 

 

Por exemplo a Licitante ira subcontrar 10% dos serviços, desse modo a 
qualificação técnica da subcontratada se dará em cima da qualificação mínima 
da Licitante? 
 

Lote Barreirinhas: 
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PROCESSO Nº 165.128/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 

Area total: 18.356,94 m² 
 

Habilitação Mínimo Licitante habilitação mínima subcontratada 
a) 15% - 2.753,54 m²  10% em cima dos 2.753,54 m² - 275,35 m² 
b) 15% -  2.753,54 m²  10% em cima dos 2.753,54 m² - 275,35 m² 
c) 10% - 1.8356,94  m²  10% em cima dos 1.8356,94 m² - 183,56 
m² 
d) 350 m²    10% em cima dos 350 m² - 35 m² 
 

A análise esta correta? 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

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 GRUPO GLOBAL: 
 

RESPOSTA 001: Atentar para os itens 23.2 e 23.4: 

23.2. A empresa subcontrada deverá atender, em relação ao objeto da 
subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao 
contratado, com exceção de 10.2, letras “a” e “b”; 23.3. Não será 
admitida a subcontratação do item de Administração Local; 23.4. 
Somente será admitida a subcontratação dos serviços descritos nos 
subitens de fundações, superestrutura, cobertura, esquadrias e 
ferragens, pintura, impermeabilização e paisagismo. 

 

Dessa forma, a subcontratada deverá comprovar apenas a execução dos itens 
referentes a cobertura e impermeabilização (letras "c" e "d"), em sua totalidade. 
 

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 403/2021, 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), 29 de novembro 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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