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PROCESSO Nº 38700/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 243/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 38.700/2022- EMSERH  

Solicitantes: CAPRY REFRIGERAÇÃO 

            HERACIAS BEZERRA LEITE JUNIOR 

            FERNANDA NASCIMENTO 

           QUALITECH ENGENHARIA LTDA 

            CONSULTEC – B&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

Licitações - e nº 968828 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OPERAÇÃO, CONTROLE, 

SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TODOS OS SISTEMAS DE 

CONDICIONAMENTO DE AR DUTADO (CENTRAL DE ÁGUA GELADA COMPOSTA POR CHILLER’S, 

TORRES DE RESFRIAMENTO DE REFRIGERAÇÃO À ÁGUA, FANCOILS, DUTOS E GRELHAS), 

INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL DA ILHA, EM SÃO LUÍS - MA, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos encaminhados pelas empresas 

CAPRY REFRIGERAÇÃO, HERACIAS BEZERRA LEITE JUNIOR, FERNANDA NASCIMENTO,  

QUALITECH ENGENHARIA LTDA e CONSULTEC – B&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 

- ME em face do edital da Licitação Eletrônica nº 243/2022. 

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 22/11/2022 foi definido para a abertura da sessão eletrônica, 

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

convocatório em epígrafe findou dia 11/11/2022. 

Importa dizer que, o dia 15/11/2022 é considerado Feriado Nacional, dia da 

Proclamação da República, e o Governo do Estado do Maranhão declarou ponto 

facultativo para o dia 14/11/2022, portanto, dias excluídos da contagem do prazo para 

apresentação de pedido de esclarecimento ou impugnação. 

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 
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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 os pedidos de esclarecimentos foram 

interpostos pelas empresas CAPRY REFRIGERAÇÃO e HERACIAS BEZERRA LEITE 

JUNIOR no dia 28/10/2022, pela empresa FERNANDA NASCIMENTO, no dia 09/11/22 e 

pela empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA, no dia 07/11/22, ou seja, todos no prazo 

legal, reconhece-se, portanto, a TEMPESTIVIDADE dos pedidos. 

Em referencia ao pedido de esclarecimento da empresa CONSULTEC – B&A 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME interposto no dia 16/11/22 o mesmo está 

INTEMPESTIVO.  Ressaltamos que o teor do pedido de esclarecimento da empresa 

CONSULTEC – B&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME é igual ao de HERACIAS 

BEZERRA LEITE JUNIOR. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, as requerentes solicitaram os seguintes esclarecimentos sobre o certame: 

 CAPRY REFRIGERAÇÃO 

 

Solicito informação da marca do chiller ou seja, o fabricante do 
equipamento referente ao processo licitatório pregão eletrônico nº 

243/2022 – CSL/EMSERH. 

 
 HERACIAS BEZERRA LEITE JUNIOR 

 

(...) 
a) No item 16,5 do edital é exigido que a empresa possua atestado de 

capacidade técnica comprovando ter executado “Overhaul “em 

compressores tipo parafuso, sendo que é de amplo conhecimento que 
nenhuma empresa do Maranhão ou do Nordeste possui uma oficina 

com qualificação para este serviço e que quando necessário executar 
este tipo de revisão as mesmas sub contratam os fabricantes dos 

equipamentos. Portanto, é uma solicitação que vai retirar da licitação 
todas as empresas locais e sem a mínima necessidade. 

b)  

c) No item 16.8 do edital é exigido um atestado de capacidade técnica de 
instalação de central de água gelada, indo totalmente de encontro ao 

item 22,16 do termo de referência, onde se afirma com todas as letras 
que os serviços licitados são exclusivamente de manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos já instalados no Hospital da Ilha. Qual 

seria então a justificativa técnica para tal solicitação? 
d)  

e) Favor informar também se os serviços licitados contemplam também a 
operação dos equipamentos e qual o regime de horário de tal 

operação, lembrando que a equipe residente projetada no edital não 
tem condição de executar este serviço, pois os profissionais alocados 

não são suficientes. 

 
 FERNANDA NASCIMENTO 
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(...) 

1. Quando necessário, o fornecimento de gás refrigerante será pago 
através do Item 3? 

2. Quando necessário, o fornecimento de filtros de ar será pago 
através do Item 3? 

3. Com qual frequência, no mínimo, os filtros de ar deverão ser 

trocados? 
4. Em relação ao serviço de overhaul? 

a. Este serviço será pago através dos Itens 2 ou 3? 
b. Quantos overhaul estão previstos para os 12 primeiros meses de 

contrato? 
5. O serviço de análise e tratamento químico da água gelada e de 

condensação faz parte do escopo deste processo? Se sim, este 

serviço será pago através dos Itens 2 ou 3? 
6. Em relação ao serviço de análise da qualidade do ar: 

a. Este serviço será de responsabilidade da Contratante ou 
Contratada? 

b. Caso seja da Contratada, quantas amostras deverão ser analisadas 

semestralmente? 
c. Este serviço será pago através dos Itens 2 ou 3? 

7. Em relação ao serviço de limpeza interna dos dutos: 
a. Este serviço será de responsabilidade da Contratante ou 

Contratada? 
b. Caso seja da Contratada, quantos metros lineares de dutos deverão 

ser limpos anualmente? 

c. Este serviço será pago através dos Itens 2 ou 3? 
8. A Contratante fornecerá algum espaço fechado para a alocação da 

equipe e ferramental da Contratada? 
a. Referente aos materiais fornecidos através do item 3, quando for o 

caso, o pagamento de frete também será reembolsado junto com o 

material fornecido? 
9. Verificamos no ANEXO VIII - COMPOSIÇÃO BDI que foi utilizado um 

percentual de ISS de 3%.  Diante disso, perguntamos: O 
faturamento se dará considerando qual dos códigos do ISS 

exemplificados abaixo? 
 7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres 

 7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 

congêneres. 
 14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 
ou de qualquer objeto 

 31.01 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

 
 QUALITECH ENGENHARIA LTDA 

 

(...) 
1)    No Edital, o fato que não consta a planilha de custos e 

composições de custos, informando os custos referente aos serviços 
solicitados, bem como mês de referências dos preços (SINAPI, 

ORSE, SEINFRA ou outra base de referência oficial de preços), 

desonerado ou não desonerado; 
 

2)    Na composição de BDI, nos esclareça qual tipo de obra foi 
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adotado os percentuais admissíveis pelo TCU Acordão n° 

2622/2013, outro ponto é referente alíquota do ISS na composição 
de BDI 3%, o cobrado é 5% conforme (Código Tributário Municipal 

- CTM de São Luís); 
 

3)    No caso de empresas não enquadradas como MEI/ME/EPP, 

podem participar do presente certame; 
 

4)    Conforme o item 23 deste Edital é vedada a subcontratação do 
objeto licitatório, mas as empresas licitantes, que não forem 

enquadradas como ME/EPP ou MEI, deverão subcontratar 
percentual mínimo até o máximo definidos pela Administração, 

atendendo assim o disposto do Art. 8°, inciso I, II e III da Lei 

Estadual n° 10.403/2015. Portanto, a vedação à subcontratação 
aplica-se para todas as licitantes conforme o rito do Edital. 

 
 

 

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 de Engenharia Clínica/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. 301/302, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 CAPRY REFRIGERAÇÃO 

 
(...) em atendimento ao pedido de Esclarecimento apresentado pela 

empresa CAPRY REFRIGERAÇÃO, referente à LICITAÇÃO 

ELETRÔNICA Nº 243/2022-CSL/EMSERH. 
 

1- MARCA DO CHILLER: 
Marca TROX – modelo BWF 2180 

 
 HERACIAS BEZERRA LEITE JUNIOR 

 

(...) 

A) Esclarecemos que o serviço do certame não é genérico possuindo 
exigências e normas. As exigências lançadas no edital referem-se para 

comprovar que a licitante tem a capacidade técnica para a execução do 
serviço supracitado, por se tratar de um objeto de alta complexidade de 

áreas críticas de uma unidade hospitalar como o porte do HOSPITAL 

DA ILHA, portanto o questionamento no que se refere ao atestado de 
capacidade técnica é improcedente, completamos que licitação 

eletrônica é um ambiente público, sob o modo disputa aberto.   
 

B) Comprovar a capacidade técnica da licitante, portanto quando 
houver necessidade de quaisquer serviços de mão de obra para 
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instalação ou substituição de equipamentos que se fizerem necessária. 

 
C) A licitante deverá consultar a anexo II, que possui as exigências 

mínimas de Equipe técnica para operação e manutenção. 
 

 FERNANDA NASCIMENTO 

 
1 Item 3 (por demanda) 

2 Item 3 (por demanda) 

3 A contratada deverá elaborar e implantar um Plano de Manutenção, 
Operação de Controle (PMOC) com vista a portaria n° 3523 de 28 de 

agosto de 1998 do Ministério da Saúde. A licitante deverá consultar o 
anexo III – Manutenção Preventiva e Corretiva. 

4 

a) Item 3 (por demanda) 
b) Conforme necessidade. 

5 Este serviço não faz parte do objeto licitado, porém se houver a 
necessidade da realização da contraprova de análise, este serviço é por 

conta da contratada, sendo prestado através do item 2. 

6 
a) Responsabilidade da contratada. 

b) Conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. RE/ANVISA 
nº 176. 

c) Item 2. 
7  

a) Responsabilidade da contratada  

Conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. RE/ANVISA nº 
176 

b)  
c) Item 2 

8 A contratante não fornecerá espaço para alocação de equipe da 

contratada. 
a) Sim. 

        
9 Após análise retificamos a composição de BDI. 

 
Após análise quanto aos pedidos de esclarecimentos enviados pelos 

licitantes e acolhidos por essa Gerência, informamos que o instrumento 

convocatório SOFREU ALTERAÇÃO na composição de BDI. 
 

 QUALITECH ENGENHARIA LTDA 

(...) 

1) Valores das peças base referência do fabricante TROX. 
2) Após análise retificamos a composição de BDI. 

3) Sim. 

4) Sim, deve seguir o rito do edital. 
 

 
Retificamos o processo nº 38700/2022, em relação à solicitação da 

contratação no que se refere à COMPOSIÇÃO DE BDI. Para o momento 

acatamos o seguinte item abaixo: 
 

ANEXO VIII: COMPOSIÇÃO DE BDI 
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Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que em decorrência 

dos argumentos suscitados pelas Empresas FERNANDA NASCIMENTO e QUALITECH 

ENGENHARIA LTDA houve necessidade de modificação do edital, que será corrigido 

através de errata a ser publicada nos meios oficiais. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, comunica-se que a ERRATA 001/2022 

será disponibilizada no site da EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do Licitações-

e, www.licitacoes-e.com.br. 

Além disto, ficam as demais condições editalícias inalteradas e nova data para Sessão 

de Abertura da Licitação Eletrônica nº 243/2022 será publicada e divulgada através dos meios 

oficiais. 

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, n. 25, bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

 

São Luís – MA, 21 de novembro de 2022. 

 

Vanessa Leite Maranhão 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 12.482 
 

De acordo: 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 


