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PROCESSO Nº 32851/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 133/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 32851/2022- EMSERH  

Solicitante: A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Ambulância de Suporte Avançado - 

USA com condutor, para atender as necessidades da POLICLINICA DO CUJUPE, nova unidade a ser 

administrada pela empresa maranhense de serviços hospitalares – EMSERH. 

 

 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO encaminhado, via e-mail, 

pela A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, acostado aos autos, em face do edital da Licitação 

Eletrônica nº 133/2022.  

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 1º/06/2022 às 09h00min foi definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findaria dia 25/05/2022. 

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. 
 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto no 

dia 24/05/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA solicitou esclarecimentos sobre o 

certame. Vejamos: 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

(...) 
1º PERGUNTA: 
O órgão deseja a locação de apenas 1 veículo? Se não, quantos veículos 
desejam que sejam disponibilizados? 
 
2º PERGUNTA: 
N pág. 13 o edital informa: 
12.3.2. A contratada deverá apresentar cópia da CNH categoria D, dos 
motoristas – socorristas, bem como certificado de participação de curso em 
direção defensiva e primeiros socorros, no ato da assinatura do contrato. 
 
Posto isto, entendemos que no momento da habilitação esses documentos não 
devem ser apresentados, corretos? 
 
3º PERGUNTA:  
Na pág. 15 o edital solicita: 
12.5.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo às empresas sediadas no estado do Maranhão, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
Para as empresas NÃO sediadas no estado do Maranhão, elas deverão 
apresentar a Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal de seu domicílio? 
 
4º PERGUNTA 
Na pág. 16 o edital informa: 

 

 
5º PERGUNTA: 
Na pág. 8 o edital solicita que os licitantes inserem em suas propostas o 
seguinte: 
 
h) Prazo da Validade/Garantia dos Produtos: Informar prazo de validade 
ou garantia conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
 
Ocorre que, não conseguimos identificar no edital qual prazo o órgão deseja 
que seja inserido. Diante disso, qual prazo devemos colocar? 
 
6º PERGUNTA: 
Em relação a lavagem/higienização do veículo, será de responsabilidade da 
Contratante ou Contratada? Se for da empresa Contratada será com qual 
frequência? 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

7º PERGUNTA: 
Estamos cientes que a quilometragem será livre, entretanto, como sabemos, a 
quilometragem rodada pelo veículo impactada diretamente nos custos com 
manutenção, consumo de pneus, alinhamento, balanceamento, depreciação e 
etc, gostaríamos de saber: Qual a quantidade de KM que a ambulância roda por 
mês em média? 
 
8º PERGUNTA: 
Em relação aos profissionais que serão empregados na prestação de serviço 
gostaríamos de saber: - Qual deverá ser o modo de contratação desses 
profissionais, CLT ou contrato particular? Ou ficaria a critério da CONTRATADA 
decidir isso? 
 
9º PERGUNTA: 
Em relação aos profissionais que serão empregados na prestação de serviço 
gostaríamos de saber: - Qual seria o turno de trabalho: 12x36? 
 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos ao 

setor competente, Gerência Administrativa/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a respeito 

do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação 

do referido setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

170 e 170v, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 
(...) 
Dessa forma, em atenção ao despacho da Comissão Setorial de Licitação (fl. 
153), passamos a responder os questionamentos do PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO feito pela empresa A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
(144-145): 
 
1º PERGUNTA: O órgão deseja a locação de apenas 1(Um) veículo? Se não, 
quantos veículos desejam que sejam disponibilizados? 
Resposta: Sim, o certame é para locação de 01 ambulância de SUPORTE 
AVANÇADO – USA. 
 
6º PERGUNTA: Em relação à lavagem/higienização do veículo, será de 
responsabilidade da contratante ou contratada? Se for da empresa Contratada 
com qual frequência? 
Resposta: à lavagem/higienização do veículo, será de responsabilidade da 
contratada. 
 
7º PERGUNTA 
Resposta: Cabe informar que a ambulância objeto desta contratação deve ser 
locadas com km é livre. 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

8º PERGUNTA Em relação aos profissionais que serão empregados na 
prestação de serviço gostaríamos de saber: - Qual deverá ser o modo de 
contratação desses profissionais, CLT ou contrato particular? Ou ficaria a 
critério da CONTRATADA decidir isso? 
Resposta: Os colaboradores deverão ser contratados pela CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS DO TRABALHO – CLT e o turno de trabalho deverá ser de 12x36. 
 
9º PERGUNTA Em relação aos profissionais que serão empregados na 
prestação de serviço gostaríamos de saber: - Qual seria o turno de trabalho: 
12x36? 
Resposta: turno de trabalho deverá ser de 12x36. 
As perguntas 2º, 3º, 4º e 5º deverão ser respondidas pela Comissão 
Setorial de Licitação – CSL. 
 

Após a manifestação do setor técnico sobre os questionamentos que lhes cabiam, 

esclarecemos os demais pontos suscitados pertinentes à competência desta Comissão Setorial de 

Licitação. 

A segunda dúvida da licitante recai sobre o momento da apresentação de cópia da CNH 

categoria D, dos motoristas – socorristas, bem como certificado de participação de curso em direção 

defensiva e primeiros socorros. 

Esclarecemos que tais documentos deverão ser apresentados apenas no momento da 

assinatura do contrato, ou seja, não é necessário o envio no ato da habilitação. 

 

Acerca do terceiro questionamento, somente as empresas sediadas no estado do 

Maranhão, deverão comprovar inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

portanto, esta regra não se aplica às empresas não sediadas no Maranhão. 

 

Sobre a quarta dúvida, não será exigido o envio de documentos de proposta ou 

habilitação para o cadastramento inicial para participar da licitação, salienta-se que tais documentos 

serão requisitados em momento posterior somente para a empresa que se sagrar classificada, ou 

seja, posterior à etapa de lances.   

 

A quinta pergunta encaminhada pela licitante é baseada em trecho transcrito que não 

faz parte do Edital da Licitação Eletrônica nº 133/2022: “h) Prazo da Validade/Garantia dos Produtos: 

Informar prazo de validade ou garantia conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I)”, 

desta forma, o questionamento resta prejudicado pelo embaraço interpretativo causado pela 

referência equivocada. 

 

No entanto, com intuito de sanar toda e qualquer dúvida dos participantes, faz-se o 

seguinte esclarecimento sobre o prazo de validade da proposta, na página 07, a alínea “e”, do 

subitem 7.10, prevê a seguinte ordenança quanto ao prazo de validade da proposta: e) Prazo de 
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FOLHA: ________________ 
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validade da proposta: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da abertura da sessão 

pública. 

 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

modificação do edital, entretanto, a data de 04 de julho de 2022, foi redefinida pra 

realização do certame. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as cláusulas 

editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 133/2022 será publicada e 

divulgada através de meios oficiais. 

 

 São Luís – MA, 21 de junho de 2022. 

 
Vinícius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 3.844 

 
 

 
De acordo: 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 
 


