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PROCESSO Nº 55.097/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 166/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 55.097/2022- EMSERH  

Solicitante: ELIS 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia 

hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de 

comodato, bem como os insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para 

atender às necessidades do Hospital de Cuidados Intensivos, unidade administrada pela 

EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa ELIS, devidamente qualificada na peça inicial acostada aos autos, em face do 

edital da Licitação Eletrônica nº 166/2022 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 21/07/2022 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 findará dia 14/07/2022 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. 

 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 24/06/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa ELIS solicitou esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 
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Prezados, 

Boa tarde! 
 

 Solicitamos, tempestivamente, esclarecimentos referentes a licitação em 
epígrafe, a respeito do seguinte: 

  
 

O Órgão Público possui convênio firmado com a Receita Federal para retenção 

na fonte da CSLL, da COFINS e do PIS, conforme Portaria SRF 1.454/2004? 
  

Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno. 
 

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

 

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 – DIR.ADM/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. 188, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 

Em análise ao questionamento da folha 186, informamos que a Portaria n°1.454/2004, não se 
aplica à EMSERH, conforme Art. 19, in verbis: 

 
Art. 1° Os Superintendentes da Receita Federal firmarão convênios com 

o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, das respectivas Regiões 

Fiscais, visando a atribuir a obrigatoriedade aos seus respectivos órgãos 
da administração direta, autarquias e fundações, de proceder à retenção 

na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos que efetuarem às 
pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela 

prestação de serviços em geral, inclusive obras. (grifo nosso). 
 

Considerando que a EMSERH é uma empresa pública, de direito privado, da administração 

indireta, no que tange as retenções do PIS, COFINS e CSLL se aplica a esta empresa pública a 
obrigatoriedade prevista no Art. 30º da Lei n° 10.833/2003: 

 
Art. 30% Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de 

limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de 
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de 

assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela 

remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na 
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fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e 

da contribuição para o PIS/PASEP. 

 

Portanto, esclarecido o questionamento, não houve necessidade de 

modificação do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

demais cláusulas editalícias, bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 

166/2022. 

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, 30 de junho de 2022. 

 
 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 12.557 
 

 
De acordo: 
 
 

Vinicius Boueres Diogo Fontes 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 3.844 
 


