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PROCESSO Nº 116.696/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 223/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 116.696/2022 - EMSERH  

Solicitante: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA 

Licitações - e nº 963843 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DE CAXIAS e FARMACIA ESTADUAL DE 

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS – FEME DE CAXIAS - MA NOVAS UNIDADE A SER 

ADMINISTRADA PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH – MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa 

SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 

223/2022. 

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 15/12/2022 foi redefinido para a abertura da sessão 

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

instrumento convocatório em epígrafe findou dia 08/12/2022. 

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 09/11/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, o requerente solicitou os seguintes esclarecimentos sobre o certame: 

 
1 - A cidade de Caxias tem transporte coletivo regular?  

2 - Qual o valor do vale transporte para a cidade de Caxias adotado na planilha 
de custo e formação de preço do preço estimado? 
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3 - Torna-se obrigatório o envio da carta proposta, no cadastramento dos 

preços iniciais, sem identificação? 
4 - Solicito a alteração do edital item 12.5.4 ondê ler: Cópia da Inscrição no 

Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 

Licitação, passa a ser: Cópia da Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual 

ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto desta Licitação. 

 

Diante das dúvidas acima transcritas, passa-se à análise. 

 

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 serviço a ser contratado. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

O setor competente, às fls. 218, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 

Item 1 – A cidade de Caxias tem transporte coletivo regular? 

Resposta: Não. 

 

Item 2 - Qual o valor do vale transporte para a cidade de Caxias 

adotado na planilha de custo e formação de preço do preço 

estimado? 

Resposta: Em locais em que não houver 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. 

 

Em relação aos demais questionamentos feitos pela empresa interessada, esta CSL 

apresenta os seguintes esclarecimentos: 

 

Item 3 – Torna-se obrigatório o envio da carta proposta, no 
cadastramento dos preços iniciais, sem identificação? 

Resposta: Não é obrigatório. 

 

Item 4 – Solicito a alteração do edital item 12.5.4 ondê ler: Cópia 

da Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto desta Licitação, passa a 

ser: Cópia da Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação.  

Após análise, esta CSL/EMSERH acatou o apontamento acima e procedeu a 
alteração da redação do subitem 12.5.4, do Edital da LE nº 223/2022, 

passando a constar desta forma: 
12.5.4. Cópia da Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou 
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Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 
Licitação 

 
 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que houve 

necessidade de modificação do edital e as alterações serão promovidas através de 

ERRATA a ser publicada no sítio eletrônico da EMSERH, bem como, no sistema 

licitações-e, de domínio do Banco do Brasil. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

cláusulas editalícias e a sessão de abertura da Licitação Eletrônica nº 223/2022, 

permanece marcada para o dia 15/12/2022 às 09h00min, horário de Brasília, conforme 

aviso de adiamento publicado no portal da EMSERH e no sistema licitações-e. 

 

São Luís – MA, 22 de novembro de 2022. 

 

Fernando Wlysses F. da Conceição 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 12.557 

 

 
 

 
 

 
 

De acordo: 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 


