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PROCESSO Nº 209.165/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 041/2022- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 209.165/2021- EMSERH  
 
Impugnantes: SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 
 

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 as necessidades da unidade de 
saúde do Centro Especializado de Reabilitação do Olho D’água – Transtorno do Espectro 
Autista-TEA, administrados pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
Emserh.  
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pelas empresas 

SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, devidamente qualificado na peça 
inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 041/2022 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 às 08h30min. do dia 17/03/2022 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 às 
18h00min do dia 10/03/20212, 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 17h07min. do dia 10/03/2022, 
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portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 

solicita esclarecimentos a seguir: 
 

1. Considerando que o valor do piso salarial das categorias 
envolvidas na contratação é menor que o salário mínimo de 2022, em 
razão da CCT da categoria de 2022 ainda não ter sido homologada, as 
licitantes deverão adotar em suas planilhas de formação de preços o 
valor do salário mínimo vigente, correto?  
 
2. Levando em consideração que as empresas subcontratadas 
deverão executar apenas serviços de limpeza em áreas externas, as 
mesmas estão desobrigadas de apresentar atestados de capacidade 
técnica de limpeza em ambiente hospitalar, correto? De modo que 
deverão comprovar apenas que ja executaram ou executam serviços 
de limpeza e conservação. 

  
3. Os lances deverão ser oferecidos conforme menor valor total 
mensal ou global?  
 
4. No item 20.2 do anexo I do Edital, consta a previsão de que o 
percentual de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo da região. 
 
5. O servente externo terá insalubridade?  
 
6. Quanto à utilização da roçadeira, constante do anexo I-C não foi 
relacionado na lista de materiais a gasolina e o óleo 2 tempos, que sem 
os quais a roçadeira não poderia sequer ser utilizada na pretação dos 
serviços. Sendo assim, requer a inclusão dos referidos materiais na 
lista de insumos. 
Entretanto, apesar CLT, no art. 192, prever que a base de cálculo para 
o cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, a Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria MA000027/2021 (já que atual ainda 
não foi homologada), regulamenta base de cálculo diversa:  
 
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.  
Assim, conforme a Cláusula Oitava da CCT/2021 da categoria, o 
adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário recebido 
pelo empregado beneficiado, que nem sempre irá coincidir com o 
valor do salário mínimo.  
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Atenta-se que, o art. 611-A, da CLT, dispõe que a convenção coletiva 
de trabalho tem prevalência sobre a lei, sendo possível o instrumento 
coletivo alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade.  
4.1 Desta feita, com a homologação da CCT do ano de 2022, a 
base de cálculo do adicional de insalubridade passará a ser a 
incidência do percentual sobre o salário percebido pelo 
trabalhador, correto?  
 
Caso o entendimento seja contrário, IMPUGNA-SE o subitem 20.2, 
do Termo de Referência, cabendo a retificação da base de 
cálculo do adicional de insalubridade, passando à constar 
“salário percebido pelo trabalhador”. 
  

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA GERENCIA 
ADMINISTRATTIVA E PELO AGENTE DE LICITAÇÃO. 
 

Após análise e manifestação da Gerência Administrativa da Emserh, setor 
técnico responsável, o Agente de Licitação esclarece os pontos questionados pela 
empresa SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 
 

PERGUNTAS 01:  
 

RESPOSTA: O valor que deverá ser adotado pelas licitantes em suas 
planilhas de custos, deverá ser baseado no salário da categoria vigente, 
estando ressalvado o direito a Repactuação. 
 

PERGUNTAS 02:  
 

RESPOSTA: Sobre o Atestado de Capacidade Técnica da Subcontratada 
poderá ser referente a prestação de serviços de limpeza, higienização e 
conservação de área NÃO hospitalar. 

 
PERGUNTAS 04:  
 
 RESPOSTA: Esclarecemos que a insalubridade incidirá no salário 

percebido pelo empregado, informamos ainda que será feita a 
readequação ao Edital. 

 
PERGUNTAS 05:  
 

RESPOSTA: Quanto a insalubridade do ASG área externa o percentual 
é de 20%. 

 
PERGUNTAS 06:  
 

RESPOSTA: Quanto a roçadeira deverá ser cotada incluindo tudo que 
se julgar necessário ao funcionamento do utensílio. 

 
Após análise o Agente de Licitação esclarece os pontos questionados pela 
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empresa SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 
 
PERGUNTAS 03:  
 

RESPOSTA: Conforme subitem 9.1.1. do edital os lances deverão ser 
ofertados pelo MENOR VALOR POR LOTE, sendo vencedor nesta fase o 
licitante que auferir o MENOR VALOR POR LOTE. 
 
Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado pela 

empresa SERVFAZ - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA suscitou a necessidade de 
alteração do edital, que será realizado através da ERRATA 001. 

 
V – CONCLUSÃO 

 
Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de 

Abertura da Licitação Eletrônica nº 041/2022, para às 08h30min do dia 
14/04/2021, 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, 16 de março de 2022 
 
 
 
 

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 


