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PROCESSO Nº 202.103/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 441/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202.103/2021- 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 às necessidades das Unidades 

de Saúde, administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.  

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pelas empresas VR 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 
devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação 
Eletrônica nº 441/2021 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 26/01/2022 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 19/01/2022 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 23h00min. do dia 05/01/2022, 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 VR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
 

1. Para comprovação da Qualificação Técnica serão aceites Atestado de Limpeza 
e Conservação de qualquer natureza ou apenas hospitalar? 

2. Será aceita proposta do SIMPLES NACIONAL? 
3. Qual será a CCT que devemos utilizar para elaboração da planilha? 
4. Será aceite proposta com Encargos abaixo da Convenção? 
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b) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. 
 

Pergunta 01: As convenções coletivas de trabalho de limpeza e conservação do 
Estado do Maranhão - MA000027/2021 e MA000048/2021 - ambas estão com 
data de validade expirada, logo, questionamos para mensurar o preço, devemos 
utilizar destas convenções ainda que com prazo vencido? 
 

Pergunta 02: Os valores dos salários dos funcionários serão levados em conta 
os salários base das convenções ou o salário mínimo vigente a partir de primeiro 
de janeiro de 2022? uma vez que o salário mínimo vigente é superior ao salário 
base constante nas convenções. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

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

a) Questionamentos da Empresa VR Construções e Serviços Eireli. 
Resposta 001:  

O(s) Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, em 
nome da MATRIZ ou FILIAL da empresa licitante, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
executou/executa Serviços de Limpeza e Conservação em ambiente 
hospitalar, contendo o nome da empresa, o endereço, nome do 
profissional responsável, telefone da entidade atestadora e a descrição dos 
serviços. 

 

Resposta 002:  
A composição de preços e formação de custos será em conformidade com o 
regime tributário do licitante. 

 

Resposta 003:  
Deverá ser utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT que estiverem 
em vigência. 

 

Resposta 004:  
NÃO 
 

b) Questionamentos da Empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. 
Resposta 001:  

Considerando as Cláusulas de Renovação das CCT MA000027/2021 e 
MA000048/2021, esclarecemos que: “Não estando concluídos os trabalhos 
de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente prorrogada 
por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos 
termos do art. 615 da CLT” 

 

Resposta 002:  
Deverá ser utilizado o Salário Mínimo de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e 
doze reais) para aqueles salários bases em que as convenções coletivas 
vigentes forem menores. 
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Registra-se que será alterada a redação da qualificação técnica através da 
ERRATA 001 a ser publicada no site www.emserh.ma.gov.br bem como no portal 
www.licitacoes-e.com.br. 

  
Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições edilícias e 

FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 441/2021-
CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 07 de fevereiro de 2022, por meio do site 
www.emserh.ma.gov.br bem como no portal www.licitacoes-e.com.br. 

 
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), 06 de janeiro de 2022 

 
 
 
 
 

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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