
 
 

 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA 

FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO 

 

REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 – EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 75.244/2018-EMSERH  

OBJETO: Seleção de proposta para celebração de parceria com a EMSERH, 

visando a celebração de Termo de Colaboração para a consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 

OSC. 

 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – 

EMSERH, por intermédio da Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 

198, de 16 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 

22 de junho 2018, em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado 

tempestivamente pela FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO, esclarece o que segue: 

 

Esclarecimento Nº 01 

Pergunta: Com base no item 9.5 do Edital (página 20), em qual momento e de 

que forma deverá ser encaminhado o Plano de Trabalho? 

 

Resposta: Conforme os subitens 8.4.1 e 8.4.5 do Edital, o Plano de Trabalho deverá 

ser entregue em sessão pública, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2018. A 

proposta contendo o Plano de trabalho deverá ser apresentada nos termos do 

subitem 8.4.7 do Edital. 

 

Esclarecimento Nº 02 

Pergunta: Considerando o contido na alínea “c” da descrição do 

SUBCOMPONENTE I – PROCESSOS, PESSOAS, MONITORAMENTO E 

SUPERVISÃO, página 33 do Edital, ou seja, “em casos de transferências, 

promoções, cessões, entre outras movimentações de pessoal ocorridas nas 

unidades de saúde, a entidade gestora deve informar junto ao Relatório de 

Prestação de Contas, todas as movimentações de pessoal ocorridas no 
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bimestre vigente”, e tendo em vista que OSC não responde pela administração 

da Unidade de Saúde, indagamos se não seria apropriado atribuir tal função ao 

gestor da Unidade de Saúde? E ainda a necessidade de informar tais 

procedimentos a OSC, para que a mesma faça as alterações nos sistemas de 

controle de frequência e da folha de pagamento. 

 

Resposta: Os casos citados deverão seguir o padrão utilizado pela EMSERH, que 

recebe as solicitações da unidade ou diretamente do funcionário percorrendo o fluxo 

interno para deferimento ou não de cada caso. 

 

Esclarecimento Nº03 

Pergunta: Em atenção à alínea “b” da descrição do SUBCOMPONENTE II – 

AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO, página 36 do Edital, isto é, “Treinamento inicial 

dos coordenadores dos NEP’s (Núcleo de Educação Permanente) e Técnicos 

de Segurança do Trabalho, para atuarem como multiplicadores em cada 

Unidade com os facilitadores disponibilizados pela Emserh”, pedimos que seja 

elucidado se os Coordenadores de NEP’s citados serão renumerados ou 

ressarcidos de alguma forma com recursos do Termo de Colaboração e que 

tipo de vínculo possuem com a EMSERH? 

 

Resposta: Os Coordenadores do NEP constantes no perfil da unidade já exercem 

essa função estando os seus salários adequados a mesma. 

O vinculo com a Emserh, dos Coordenadores dos NEPs são cargos comissionados, 

e dos Técnicos de Segurança do Trabalho são seletivados e por Decreto Estadual nº 

34.054/2018. 

 

 

Esclarecimento Nº04 

Pergunta: Organização da Sociedade Civil – OSC é o termo utilizado para se 

referir ás entidades que porventura irão participar do Chamamento Público e é 

constantemente mencionado ao longo do Edital propriamente dito (páginas 01-

29). Contudo, a partir do Projeto Básico (página 30 em diante) o termo 

“Entidade Gestora” passa a ser recorrente. Isto posto, pedimos que seja 
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esclarecido se as nomenclaturas, para efeito de compreensão do Edital devem 

ser consideradas sinônimas. 

Resposta: Sim, para efeitos do Edital, os termos “Organização da Sociedade Civil” e 

“Entidade Gestora” deve ser entendidos como sinônimos. 

 

Esclarecimento Nº05 

Pergunta: Tendo por base o item 4.1.3 do Projeto Básico (página 37), que 

menciona que as ações de qualificação serão desenvolvidas nas Unidades de 

Saúde, solicitamos maiores detalhes sobre a metodologia de execução 

proposta, com foco nos seguintes questionamentos: 

 

a) Serão ministradas no horário de expediente? Como será desenvolvido o 

trabalho na Unidade com a ausência dos funcionários para capacitação? 

b) As Unidades de Saúde contam com espaço físico adequado para ação? 

c) As mesmas podem ser desenvolvidas utilizando a metodologia de 

educação a distância? 

 

Resposta: 

a) As capacitações serão realizadas no contra turno do colaborador e a OSC 

deverá se planejar para que não ocorra o desfalque na unidade. 

b) As capacitações técnicas serão realizadas dentro da unidade. (Item 7.7 do 

projeto). As capacitações comportamentais poderão ser realizadas em 

unidades das quais possuam auditório, mediante reserva prévia com a 

referida unidade. 

c) Sim, porém a OSC deverá arcar com as despesas referentes à locação de 

equipamentos (computadores) para a realização desta metodologia. 

 

Esclarecimento Nº06 

Pergunta: Com foco no item 4.3 do Projeto Básico (página 37), que trata “das 

Mobilizações”, solicitamos maiores informações sobre suas temáticas, 

quantidade de dias, número de pessoas, detalhamento dos materiais gráficos 

(tipo de papel, gramatura, formato etc.) de forma a dimensionar os custos com 

materiais, hospedagens, alimentação, coffee break, ou seja, neste item estão 
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relacionados uma grande quantidade de materiais e equipamentos que 

deverão ser disponibilizados, sem a devida especificação. 

 

Resposta: Mobilizações/ações são os treinamentos. (Temáticas informadas no 

anexo H do Projeto Básico). 

 A quantidade de dias é de acordo com a carga horária anexa no anexo H do 

Projeto Básico, variando de capacitação para capacitação. 

 O número de pessoas a serem capacitadas irá variar, pois de acordo com 

cada capacitação será necessário consultar o quantitativo do pessoal. Assim, 

por exemplo, para o setor de fisioterapia, todos os colaboradores contratados 

deverão ser capacitados.  

 O quantitativo de colaboradores está apontado no anexo C do projeto. 

 Detalhamento do material gráfico e suas especificações estão elencados no 

subitem 4.3 do Projeto Básico (Anexo I do Edital). 

 

Esclarecimento Nº07 

Pergunta: Em se tratando do item 4.4.1 do Projeto Básico (página 38), que trata 

das “Ações de Qualificação”, postulamos maiores esclarecimentos sobre a 

expressão “desenvolver cursos técnicos”, ou seja, se seria uma figura de 

linguagem para se referir à treinamentos ou se deve ser compreendido como 

cursos regulados pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

Resposta: Cursos voltados para o aprimoramento das habilidades técnicas dos 

colaboradores, não necessariamente regulados pelo MEC (Treinamento). 

 

 

Esclarecimento Nº08 

Pergunta: No que concerne ao item 4.5.2 do Projeto Básico (página 40), que 

apresenta os valores das diárias a serem aplicadas no âmbito da vigência do 

Termo de Colaboração (valor das diárias no Estado do Maranhão R$ 60,00 e 

fora do Estado do Maranhão R$ 80,00) e, considerando o valor praticado pela 

própria Secretaria de Estado de Saúde em projetos semelhantes, 



 
 

 
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

questionamos quanto a possibilidade de equiparação de tais valores aos 

praticados pelo Governo do Estado do Maranhão. 

 

Resposta: As diárias na EMSERH são definidas por ato do Conselho de 

Administração e tendo em vista que a mesma possui natureza jurídica de direito 

privado, não existe a possibilidade de seguir os mesmos parâmetros estabelecidos 

pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. 

 

Esclarecimento Nº09 

Pergunta: Em alusão ao item 4.5.2 do Projeto Básico (página 40) que determina 

o fluxo da operação de trabalho, pedimos que sejam esclarecidos os seguintes 

itens: 

 

a) O item ambientação nas Unidades, se refere ao processo no qual os 

colaboradores deverão conhecer a Organização da Sociedade Civil (sua 

missão, visão, valores e fluxos) ou à algum procedimento de adaptação 

da estrutura (física, logística, etc.) da Unidade de Saúde? 

b) O item Gestão das Unidades e início das Capacitações a gestão 

propriamente dita das Unidades de Saúde será delegada à OSC? 

c) Existe a possibilidade de supressão do item Avaliação Semestral dos 

Resultados, haja vista o Projeto Básico já contemplar a Avaliação 

Bimestral, Anual e Final dos Resultados? 

 

Resposta: 

a) Apresentação da Organização da Sociedade Civil à unidade. 

b) A OSC fará a gestão das metas relacionadas no item 3 do Projeto Básico. 

A gestão das unidades é de responsabilidade exclusiva da EMSERH. 

c) Não, pois para efeitos de análise será necessária a apresentação da 

Avaliação Semestral dos Resultados. 

 

Esclarecimento Nº10 

Pergunta: Os itens 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 e 4.7.8 do Projeto 

Básico (páginas 41-42) se referem aos funcionários da OSC (sendo 

indiretamente um critério seletivo) ou à uma equipe de colaboradores 
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especialmente contratada para a coordenação, supervisão e controle das 

atividades durante a vigência do Termo de Colaboração? 

 

Resposta: Funcionários da OSC, que já poderá fazer parte da mesma ou ser 

contratado posteriormente, ficando a critério da OSC, conforme item 4.7.10 do 

Projeto Básico. 

 

Esclarecimento Nº11 

Pergunta: O organograma constante no item 4.7.8 do Projeto Básico (página 

42) é simbólico ou deve representar a forma estatutária dos órgãos que 

compõem a OSC (critério seletivo)? 

 

Resposta: O organograma constante no item 4.7.8 do Projeto Básico é apenas 

simbólico, tendo em vista que a EMSERH não pode interferir na forma estatutária 

dos órgãos que compõem a OSC, devendo a Organização da Sociedade Civil 

atender apenas aos critérios técnicos exigidos no Edital. 

 

Esclarecimento Nº12 

Pergunta: Em razão do contido no item 5 do Projeto Básico (páginas 42-44), 

que versa sobre os COLABORADORES LOTADOS NAS UNIDADES, temos 

indagações quanto aos seguintes pontos: 

 

a) É público e notório que os profissionais constantes no Anexo C do 

Edital, já estão exercendo suas atividades nas Unidades de Saúde. Logo, 

gostaríamos que fosse esclarecido se esses profissionais possuem os 

requisitos exigidos no Anexo “E”, de que forma serão avaliados e 

aqueles que não preencherem os requisitos estabelecidos no Edital 

poderão deixar de serem contratados? 

b) Considerando os riscos inerentes ao trabalho desenvolvido nas 

Unidades de Saúde e em vista do item 5.6 (página 44), em quais setores 

das Unidades de Saúde poderiam ser alocados jovens aprendizes? 

c) Considerando ainda o item 5.6 (página 44) e, na hipótese de 

aproveitamento do quadro de pessoal existente nas Unidades de Saúde, 

solicitamos informações em relação ao percentual de PCD’s existentes 
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nas Unidades de Saúde administradas pela EMSERH e que o 

cumprimento da cota legal passará a ser responsabilidade da OSC, 

conforme as funções constantes no Anexo C do Edital do Chamamento 

Público. 

 

Resposta: 

a) Todos deverão ser contratados; 

b) Setores administrativos e atendimento ao público; 

c) Não existem PCDs contratados como requisitados. A OSC deverá 

cumprir a cota legal de contratações de PCDs. 

 

Esclarecimento Nº13 

Pergunta: O item 6.1.3 do Projeto Básico (página 45) que trata da 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO em correlação ao item 4.7.1, ao requerer dos 

dirigentes da OSC formação específica na área de administração e/ou 

psicologia e/ou gestão de recursos humanos, experiência de no mínimo 05 

(cinco) anos com gestão de equipes e subsistemas de recursos humanos, 

conhecimento no ambiente de Windows, Power Point, Excel e BR Office, carga 

horária de 40 (quarenta) horas semanais, realizando atividades de elaboração, 

acompanhamento e avaliação de planejamento, coordenação de processos, 

ações e equipes de recursos humanos, atuando com admissão, movimentação 

e desligamento de colaboradores, folhas de pagamento, cálculos rescisório, 

ponto eletrônico, saúde, segurança e medicina do trabalhador entre outras 

demandas de pessoal, não estaria ferindo o caráter competitivo do certame? 

Além do mais as OSCs não são mero fornecedores de mão de obra. 

 

Resposta: Não. Considerando que as exigências estabelecidas no item 4.7.1 do 

Projeto Básico, trata-se do “corpo dirigente” da equipe diretamente ligada a 

execução do projeto, portanto sendo de grande relevância os conhecimentos 

técnicos na área, devendo ser cumprido o item 6.1.3 do Projeto Básico. 
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Esclarecimento Nº14 

Pergunta: Haja vista o item 6.1.6 do Projeto Básico (página 45) não mencionar 

a inclusão da atividade “mobilização” (item 4.3, página 37) na apresentação do 

Plano de Trabalho, a mesma deverá ser considerada? 

 

Resposta: Sim, pois diz respeito às capacitações do anexo H. 

 

Esclarecimento Nº15 

Pergunta: Tendo por base que o Termo de Colaboração formaliza uma parceria 

proposta pela administração pública, envolvendo transferência de recursos 

financeiros à uma OSC, não caracterizando, de forma alguma, uma prestação 

de serviços, pedimos esclarecimento sobre item 9.8 do Projeto Básico (página 

52), que versa sobre as OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO no sentido de 

“proceder à conferência  das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das 

mesmas a execução dos serviços por parte da Entidade Gestora”. Assim, 

pedimos esclarecimento sobre o item em questão no sentido de ser definido 

se será exigido a emissão de nota fiscal da OSC para liberação das parcelas 

constantes no plano de trabalho. 

 

Resposta: A OSC deve emitir fatura para liberação das parcelas subsequentes, 

bem como deve apresentá-las nas prestações de contas exigidas pelo Termo de 

Colaboração. 

 

Esclarecimento Nº16 

Pergunta: No tocante ao item 10.7 do Projeto Básico (página 53) que obriga a 

“Entidade Gestora” a “proceder o recadastramento de todos os colaboradores 

lotados nas Unidades de Saúde contempladas nos Anexos deste Projeto 

Básico, de acordo com o prazo estabelecido no cronograma de execução do 

Projeto Básico”, ficando mais uma vez bem claro que a OSC deverá absorver 

os colaboradores existentes para a execução das atividades objeto do 

presente chamamento público? 

 

Resposta: Sim, será necessária a absorção dos colaboradores existentes por parte 

da OSC. 
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Esclarecimento Nº17 

Pergunta: O item 10.10 do Projeto Básico (página 54) ao definir que a 

“Entidade Gestora” deverá assumir “de modo exclusivo os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto”, estaria 

comprometendo os princípios que regem uma parceira em nível de Termo de 

Colaboração e moldando-se como uma típica contratação de prestação de 

serviços? 

 

Resposta: O objeto dos autos não se configura como contratação de prestação de 

serviços, tendo em vista que está pautado na Lei Federal 13.019/2014, que institui 

normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 

de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Desta feita, o 

item 10.10 do Projeto Básico apenas prevê que a OSC deve assumir os riscos 

decorrentes de sua atividade para a boa e perfeita execução do projeto. 

 

Esclarecimento Nº18 

Pergunta: Considerando que os recursos financeiros para execução do Termo 

de Colaboração serão disponibilizados pela EMSERH, de que forma deve ser 

interpretado o item 10.13 do Projeto Básico (página 54), determinando que a 

“Entidade Gestora” deverá possuir capacidade financeira para a gestão e 

capacitação de pessoas? 

 

Resposta: A capacidade financeira a que se refere o item 10.13 do Projeto Básico 

nada tem a ver com os recursos financeiros que serão disponibilizados pela 

EMSERH para a execução do Termo de Colaboração. A capacidade financeira a 

que se refere está relacionada aos rendimentos e às despesas que a organização 

apresenta ao longo de um período determinado, o que constitui seu orçamento, 

podendo ser positivo ou negativo. Se a empresa tem recursos disponíveis para 

cobrir suas obrigações mais urgentes e as contas a pagar do período, entende-se 

pela boa situação financeira. Porém, se a empresa não traz recursos acessíveis ou 
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suficientes para honrar seus compromissos de momento, sua situação financeira vai 

restar comprometida. 

 

Esclarecimento Nº19 

Pergunta: Em relação ao item 10.15 do Projeto Básico (página 54), que permite, 

apenas, a subcontratação parcial das atividades referentes às capacitações, 

questionamos sobre a possibilidade de contratação e atividades como 

auditoria externa, exames, medicina e segurança do trabalho, disponibilização 

de equipamentos, entre outros. 

 

Resposta: De acordo com os termos do item 10.15 do Projeto Básico, é permitida 

apenas a subcontratação parcial das atividades referentes às capacitações, tendo 

em vista que a subcontratação está vinculada ao objeto da parceria. No caso de 

contratação de atividades como auditoria externa, exames, medicina e segurança do 

trabalho, disponibilização de equipamentos, dentre outros, estas contratações têm 

natureza de custos/despesas operacionais, podendo ser terceirizadas pela OSC, 

não tendo vinculação direta com o objeto dos autos e, portanto, inseridas no 

conteúdo do instituto da subcontratação. 

 

Esclarecimento Nº20 

Pergunta: No caso da OSC, por legislação específica, ser obrigada a ter suas 

contas auditadas por Auditores Independentes e, nesse sentido, já possuir 

contrato firmado com empresa especializada, indagamos quanto a 

necessidade ou não de contratação de uma empresa de auditoria específica 

para o Termo de Colaboração visando atender os itens 10.22, 10.23, 10.24, 

10.25 e 10.26 do Projeto Básico (página 54-55)? Outrossim, na possibilidade de 

utilização do contrato já firmado com a citada empresa de auditoria, os custos 

poderão ser ressarcidos pelo Termo de Colaboração? 

 

Resposta: De acordo com o subitem 10.23 do Edital a OSC “será responsável pela 

escolha e contratação de pessoa jurídica que realizara os trabalhos de auditoria, 

dentre aquelas habilitadas pelos conselhos regionais de contabilidade, observando, 

para isso, seu regulamento de compras e contratações.” Os custos com a empresa 
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de auditoria já deverão constar no Projeto Básico, sendo estes considerados custos 

indiretos, em conformidade com o item 18.2.3 do Projeto Básico. 

 

Esclarecimento Nº21 

Pergunta: Em atenção ao item 10.32 do Projeto Básico (página 55), que cita 

despesas de custeio e investimento, pedimos esclarecimentos sobre quais 

despesas do projeto seriam enquadradas como investimento. 

 

Resposta: Em relação ao item 10.32 do Projeto Básico, que cita despesas de 

custeio e investimento, devem ser desconsideradas as despesas com investimento. 

 

Esclarecimento Nº22 

Pergunta: O item 12.3 do Projeto Básico (página 56) determina que “caso o 

valor do repasse não seja utilizado em sua totalidade, o mesmo deverá ser 

devolvido à Administração ou realocado em projetos sem fins lucrativos 

associados aos termos do objeto deste Projeto, após prévia autorização da 

EMSERH”. Dessa forma, questionamos se o citado item faz referência a cada 

repasse efetuado ou à possíveis sobras de recursos no final da vigência do 

Termo de Colaboração? Ademais, é importante ser ressaltado que o art. 52 da 

13.019/14 não permite a utilização dos saldos financeiros remanescente para 

fins diversos do estipulado em seu caput. Da mesma forma apregoa o item 

12.10 do Projeto Básico do Chamamento público em questão. 

 

Resposta: O item 12.3 do Projeto Básico faz referência às possíveis sobras de 

recursos por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, 

respeitado o disposto no art. 52 da Lei Federal 13.019/2014. Caso o valor do 

repasse não seja utilizado em sua totalidade, o mesmo deverá ser devolvido à 

Administração e, após a devolução, esses recursos poderão ser realocados em 

projetos sem fins lucrativos associados aos termos do objeto do Projeto, após prévia 

autorização da EMSERH. 
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Esclarecimento Nº23 

Pergunta: O item 12.4 do Projeto Básico (página 56) menciona que “os 

recursos para a cobertura das despesas decorrentes do objeto deste Projeto 

Básico serão executados de acordo com a DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

apresentada no processo pela Diretoria Financeira da EMSERH”. Assim 

questionamos se os recursos necessários à implementação do Plano de 

Trabalho aprovado serão, de fato, garantidos pela EMSERH? 

 

Resposta: Sim, os recursos à implementação do Plano de Trabalho serão 

garantidos pela EMSERH. 

 

Esclarecimento Nº24 

Pergunta: O item 12.5 do Projeto Básico (página 56) menciona que “na 

eventualidade de acréscimo de Unidades e/ou colaboradores em virtude da 

recepção de novas Unidades, poderão ser realizados repasses excepcionais a 

partir do mês de inclusão”. Assim questionamos se tais alterações não 

deverão ser precedidas da formalização por meio de instrumento legal? 

 

Resposta: Sim, a previsão consta na Minuta do Termo de Colaboração, Cláusula 

Vigésima Segunda - Das Alterações. 

 

Esclarecimento Nº25 

Pergunta: O item 12.7 do Projeto Básico (página 56) menciona que “Os 

recursos recebidos em decorrência da colaboração serão depositados em 

conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, na instituição financeira 

pública determinada pela EMSERH” e considerando a sistemática de trabalho 

das OSC, no que tange aos sistemas de transferências bancárias 

disponibilizados pelos Bancos, questionamos sobre a possibilidade da OSC 

definir a instituição bancária de acordo com sua conveniência, desde que seja 

uma instituição pública. 

 

Resposta: Não, mantendo-se o disposto no item 12.7 do Projeto Básico (página 56). 
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Esclarecimento Nº26 

Pergunta: O item 12.11 do Projeto Básico (página 56) menciona que “a 

EMSERH, mediante ofício, deverá solicitar a ABERTURA DE CONTA 

CORRENTE VINCULADA BLOQUEADA para movimentação (no nome da 

Entidade Gestora) com a finalidade de aprovisionamento dos valores 

referentes aos encargos sociais. Nesse sentido indagamos: 

 

a) Tal prática não estaria equiparando o Termo de Colaboração a um 

Contrato de Cessão de Mão de Obra, a fim de obter garantias que 

exacerbam os limites da parceria? 

b) Consubstanciado ao item 12.12 (página 57) que determina que a conta 

vinculada somente será movimentada com a AUTORIZAÇÃO DA 

EMSERH. Lembramos, que após um ano do contrato o pagamento de 

férias deverá ocorrer mensalmente, conforme escala previamente 

encaminhada e divulgada. 

 

Resposta: 

a) Não, pois não se trata de contrato de cessão de mão de obra; 

b) Nos casos de pagamento de férias sempre será autorizada pela EMSERH a 

movimentação da conta vinculada, de acordo com o devido planejamento. 

 

Esclarecimento Nº27 

Pergunta: Tendo por base o inciso III, do artigo 46 da Lei 13.019/2014, ou seja, 

“custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção 

em ao valor total da parceria”, assim como o artigo 39 do Decreto Estadual nº 

32.724/2017, isto é, “os custos indiretos necessários à execução do objeto, de 

que trata o inciso III do caput do art. 46 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, 

transporte, aluguel, telefone, consumo de água e energia e renumeração de 

serviços contábeis e de assessoria jurídica”, indagamos se existiria alguma 

restrição ao fato da OSC incluir em sua proposta outras despesas não 

elencadas no item 18.2 do Projeto Básico (página 65)? 
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Resposta: A OSC poderá incluir em sua proposta despesas diversas das que estão 

elencadas no item 18.2 do Projeto Básico, somente as referentes aos custos 

indiretos, devendo estes, serem discriminados, demonstrando sua necessidade para 

execução do objeto, sendo passível da análise motivada pela EMSERH, em 

conformidade com o art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 32.724/2017. 

 

Esclarecimento Nº28 

Pergunta: Considerando a alteração do inciso I, do artigo 45 da Lei 

13.019/2014, que vedava a realização de despesas a título de taxa de 

administração, de gerência ou similar, pela Lei nº 13.204/2015, indagamos 

como serão remunerados as OSC, considerando a dimensão e os riscos de um 

projeto desta envergadura? 

 

Resposta: Não há no Projeto Básico qualquer elemento a título de taxa de 

administração, tratando-se apenas de despesas operacionais. 

 

Esclarecimento Nº29 

Pergunta: Em observância ao contido no item 18.1 do Projeto Básico (páginas 

64-65), isto é, “os exames físicos, de imagem e de laboratoriais necessários 

para emissão dos atestados de saúde, admissionais, periódicos e 

demissionais serão realizados na rede pública de saúde”, pedimos 

esclarecimentos qual a logística que será adotada para a realização destes 

procedimentos em tempo hábil, considerando que a admissão só será 

efetivada após a emissão do ASO. 

 

Resposta: Cabe à OSC apresentar a proposta com essa logística à Emserh 

 

 

Esclarecimento Nº30 

Pergunta: Considerando o aproveitamento da equipe de colaboradores 

existentes nas Unidades de Saúde, indagamos sobre a possibilidade de 

aproveitamento dos exames já realizados pelos mesmos, desde que se 

encontrem válidos? Nesse sentido, indagamos ainda, quanto à possibilidade 
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de nos ser informado o percentual de colaboradores com exames que podem 

ser utilizados para a futura contratação? 

 

Resposta: Os exames, mesmo que validos, não poderão ser aproveitados. A OSC 

deverá fazer novos exames, objetivando a verificação do estado de saúde atual do 

colaborador. 

 

Esclarecimento Nº31 

Pergunta: No tocante ao ANEXO C do Edital, que trata do dimensionamento de 

pessoal por Unidade (página 75), qual a natureza ou justificativa para a 

concessão da verba ajuda de custos constantes nas tabelas? 

 

Resposta: A ajuda de custo constante no Anexo C do Edital de Chamamento 

corresponde ao valor de reembolso em razão de despesas eventuais realizadas pelo 

colaborador, pelo serviço prestado no interesse do empregador, possuindo caráter 

meramente indenizatório. 

 
 

São Luís (MA), 27 de setembro de 2018. 

 
 
 

Luciana Patrícia Beteli 
Presidente Substituta da Comissão de Seleção 

Matrícula nº 5001 


