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PROCESSO Nº 154.111/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 220/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 154.111/2022- EMSERH  

Solicitante: A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Ambulância (01 suporte básico tipo B) 

com condutor, para atender as necessidades da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA BACANGA, 

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 220/2022.  

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 14/10/2022 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 06/10/2022. 

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 06/10/2022, 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: 

(...) 

1º PERGUNTA: 

Na pág. 13 o edital solicita a apresentação do seguinte documento: 
12.5.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo às empresas sediadas no estado do 
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Maranhão, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
 

Para as empresas sediadas em outro estado, estas deverão apresentar a prova 
de inscrição de sua sede, correto? 

 
 

2º PERGUNTA: 

Vimos que na parte das especificações das ambulâncias, o órgão não menciona 
algumas informações. Diante disso, gostaríamos de saber relação a ambulância: 

- Qual será o porte da ambulância? Médio ou ou grande? 
- Qual será o tipo das ambulâncias? Seria tipo furgão? 

- Possui alguma motorização mínimo? 1.4, 1.8, ou 2.0? 

 
3º PERGUNTA:  

Na pág. 14 o edital informa: 
 

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá 
encaminhar a “proposta ajustada ao lance final”, bem como os 
“documentos de habilitação”, por meio do menu “opções” e depois 
“incluir anexo proposta” no sistema Licitações-e ou através dos e-mails 
“csl.emserh.ma@gmail.com e/ou 
vinicius.licitacao.emserh@gmail.com” no prazo de até 04 (quatro 
horas) horas após convocação do Agente de Licitação via chat, podendo 
ser prorrogado por igual período mediante apresentação de 
justificativa/solicitação da licitante e aceita pelo Agente de Licitação. 
 

Diante disso, entendemos que no momento do CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 
INICIAL não devemos anexar nenhum documento em PDF (proposta escrita e 

documentos de habilitação), nosso entendimento está correto? 

4º PERGUNTA: 
Os veículos deverão ficar estacionados em algum local determinado pelo órgão 

ou deverão comparecer no local da remoção somente após o chamado? 
5º PERGUNTA: 

Em relação a lavagem/higienização do veículo, será de responsabilidade da 
Contratante ou Contratada? Se for da empresa Contratada será com qual 

frequência? 

6º PERGUNTA: 
É sabido que a quilometragem rodada pelo veículo impacta diretamente nos 

custos com manutenção, consumo de pneus, alinhamento, balanceamento, 
depreciação e etc. Diante disso, gostaríamos de saber: Qual a quantidade de KM 

que a ambulância roda por mês em média? 

7º 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 (pessoa jurídica ou pessoa física)? Ou 

ficaria a critério da CONTRATADA decidir isso? 
8º PERGUNTA: 

Em caso de possível manutenção corretiva devido ao mau uso por parte dos 

servidores no manuseamento das ambulâncias e equipamentos, de quem será a 
responsabilidade? Seria do órgão contratante devido ao fato dos servidores 

serem de sua responsabilidade? 
10º PERGUNTA: 

Com relação a planilha de composição de custos unitários, ela deve ser enviada 

somente após a fase de lances? 
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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. 

163 e 163v, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 
(...) 

Dessa forma, em atenção ao despacho da Comissão Setorial de Licitação (fl. 160), 
passamos a responder os questionamentos do PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO feito pela empresa A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

(151/159): 
2º PERGUNTA:  

RESPOSTA: Ambulância tipo B – Veículo tipo forgão com carroceria em aço e 
original de fábrica, logo, de teto alto, com ar condicionado original de fábrica, 

Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com Sistema Antibloqueio (A.B.S) nas 
quatro rodas, modelo não inferior ao ano de 2021, adaptado para ambulância de 

SUPORTE BÁSICO, com capacidade volumétrica não inferior a 12 (doze) metros 

cúbicos no total, com porta lateral deslizantes e portas traseiras.  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: Dimensões comprimento total 

mínimo= 5.850mm, distância mínima entre eixos = 3.300 mm, capacidade 
mínima de carga =1.400 kg, comprimento mínimo do salão  de atendimento 

=3.540 mm, altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm, largura 

interna mínima = 1.750 mm, largura externa máxima = 2.200 mm, motor 
dianteiro, 4 cilindros, combustível = diesel, potência de pelo menos 130 cv torque 

de pelo menos 30 kgfm cilindrada mínima = 2.000 cc, sistema de alimentação = 
injeção eletrônica, abastecimento de combustível: capacidade mínima = 70 litros. 

4º PERGUNTA: 
Resposta: A ambulância deverá ficar estacionada no estacionamento da própria 

UPA Bacanga, pois conforme disposto no Termo de Referência em sua cláusula 

4. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO item 4.2 A ambulância deve prestar 
serviços 24 horas por dia de segunda a domingo, inclusive feriados.  

5º PERGUNTA: 
Resposta: à lavagem/higienização do veículo, será de responsabilidade da 

contratada e deverá ocorrer quinzenalmente, ou seja média de 02 (duas) 

lavagens geral mensal. 
6º PERGUNTA: 

Resposta: Cabe informar que a ambulância objeto desta contratação deve ser 
locadas com km é livre. 

7º PERGUNTA 
Resposta: Os colaboradores deverão ser contratados pela CONSOLIDAÇÃO DAS 
LEIS DO TRABALHO – CLT e o turno de trabalho deverá ser de 12x36. 

8º PERGUNTA 
Resposta: Em relação a possível manutenção corretiva, informamaos que a 

EMSERH se responsabilizará, desde que fique comprovada através de laudo 
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pericial a responsabilidade de seus colaboradores.  

As perguntas 1º, 3º e 10º 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. 

Acerca do primeiro 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. 

Com relação a terceira dúvida da Licitante, esclarecemos que, conforme instrumento 

convocatório, item 13.1,   a empresa classificada provisoriamente no certame deve encaminhar nos 

meios apropriados, toda documentação, quais sejam: proposta ajustada ao lance final e documentos 

de habilitação, até 04 (quatro) horas, após convocação do Agente.  

Sobre a décima dúvida, não será exigido o envio de planilha de composição de custos 

unitários no cadastramento inicial para participar da licitação, salienta-se que tal documento será 

requisitado em momento posterior somente para a empresa que se sagrar classificada, ou seja, 

posterior à etapa de lances.   

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

modificação do edital.  

IV – DA CONCLUSÃO 

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

editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 220/2022 será publicada e 

divulgada através de meios oficiais. 

 

 São Luís – MA, 28 de Outubro 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 


