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PROCESSO Nº 10.808/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 101/2022-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.808/2022 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
limpeza, conservação e higienização, para atender a necessidade da unidade de saúde 
Hospital Regional de Carutapera, administrados pela empresa maranhense de serviços 
hospitalares – Emserh. 

 

IMPUGNANTES:  
SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 
FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se dos PEDIDOD DE ESCLARECIMENTOD interpostos pelas empresas 
SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA e FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da 
Licitação Eletrônica nº 101/2022 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 o dia 26/04/2022 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 19/04/2020 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 nos dias 18/04 e 20/04/2022, portanto o 

pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA LTDA E DA ANÁLISE 
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PROCESSO Nº 10.808/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
 

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. No item 21.2 do anexo I – Termo de Referência, consta a previsão 
de que o percentual de insalubridade incidirá sobre o salário 
mínimo da região. No entanto, o percentual de insalubridade 
incidirá sobre o salário percebido pelo trabalhador, que é a forma 
correta de incidência, conforme Convenção Coletiva de abrangência em 
São luís das categorias que serão licitadas (CCT 2021/2021 número de 
registro MA000027/2021). Vejamos:  

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
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.  
Sendo assim, impugna-se o edital tendo em vista o equívoco na previsão 
editalícia a respeito da incidência do adicional de insalubridade com o 
fim de corrigir o Termo de Referência.  

 
3. A Subcontratação está prevista no item 18.1 do Termo de 
referência, no entanto, o referido instituto é tratado como facultativo. 
Sendo assim, tendo em vista ausência no edital de percentual de 
subcontratação, bem como de detalhamento acerca da habilitação para a 
empresa subcontratada, questiona-se: A subcontratação será apenas 
facultativa, correto?  

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
 

a) Deve ser discriminada na planilha de composição de custos e formação 
de preços a rubrica de transporte, uma vez que os serviços se darão no 
município de Carutapera - MA? 
b) No que tange à composição de salário, a convenção coletiva de 
trabalho que circunscreve os profissionais da área de asseio e conservação 
do estado do Maranhão ainda não foi homologada. Dessa forma, pode-se 
utilizar o valor de R$1.112,00 (salário mínimo vigente), na composição do 
salário? Além disso, como deve se preencher o módulo 2 - benefícios 
mensais e diários, uma vez que tais rubricas (Transporte, Auxilio 
Alimentação (vales, cesta básica, etc.), Assistência Médica e Familiar, 
Auxilio Creche e Seguro de Vida, Invalidez e Funeral) dependem da 
convenção coletiva de trabalho? 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
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PROCESSO Nº 10.808/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
Com base na manifestação da Gerência Administrativa, setor técnico 

competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 

SERVFAZ – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA e FHM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. 
 

Considerando os questionamentos abaixo (SERVFAZ): 
 
O valor que deverá ser adotado pelas licitantes em suas planilhas de 
custos, bem como na composição dos salários: 
R: Deverá ser baseado no salário da categoria vigente, estando 
ressalvado o direito a Repactuação;  
 
Em atenção ao questionamento sobre o percentual de insalubridade: 
R: Incidente sobre o salário percebido pelo trabalhador 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). 
 
No que concerne a Subcontratação, após análise, foi decidido pela retirada 
da exigência da subcontratação do edital.  
R: Tendo em vista melhor padronização dos serviços, por trata-se 
de limpeza hospitalar que afeta diretamente da higienização e 
conservação da unidade de saúde sob administração da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares; e pela melhor fiscalização 
dos serviços realizados, uma vez que os mesmos serão 
padronizados. 
 
Como embasamento para a retirada da Subcontratação, conforme Artigo 
8°, § 4° da 10.403/2015. 
 

“Art. 8º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei deverão 
estabelecer nos instrumentos convocatórios a exigência de 
subcontratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - 
EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, nas licitações para 
aquisição dos bens e serviços, determinando: 
§ 4º Não deverá ser exigida a subcontratação quando esta for inviável, 
não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo 
ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, devendo essas 
ocorrências serem devidamente justificadas pelo licitante por meio de 
despacho fundamentado.” 

 
No que concerne ao Vale Transporte, A Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2021 dispõe: Clausula Décima Terceira – Vale Transporte. 
R: 13.4- Nos locais em que não for servido de transporte público 
regular, as empresas concederão, a título de ajuda de custo, o 
mesmo valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor 
será realizado o desconto previsto na legislação. 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
Considerando os questionamentos abaixo (FHM COMÉRCIO): 
 
Deve ser descriminado na planilha de composição de custos e formação de 
preços a rubrica de transporte, uma vez que os serviços se darão no 
município de Carutapera-MA? 
R: Nos locais em que não for servido de transporte público regular, 
as empresas concederão, a título de ajuda de custo, o mesmo 
valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor será 
realizado o desconto previsto na legislação. 
 
No que tange á composição de salário, a convenção coletiva de trabalho 
que circunscreve os profissionais da área de asseio e conservação do 
estado do Maranhão ainda não foi homologada. Dessa forma, pode-se 
utilizar o valor de R$ 1.112,00 (salário mínimo vigente), na composição do 
salário? Além disso, como deve se preencher o módulo 2 – benefícios 
mensais e diários, uma vez que tais rubricas (transporte, auxílio 
alimentação (vales, cesta básica) assistência médica e familiar, auxílio 
creche e seguro de vida, invalidez e funeral) dependem da convenção 
coletiva de trabalho? 
R: O valor que deverá ser adotado pelas licitantes em suas 
planilhas de custos, bem como na composição dos salários, deverá 
ser baseado no salário da categoria vigente, estando ressalvado o 
direito a Repactuação. 

 
Comunicamos que será disponibilizado NOVO EDITAL com as alterações 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 101/2022, para às 08h30min do dia 06/07/2022, 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), 07 de junho de 2022 

 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 

 

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

