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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 020/2019 – CSL/EMSERH PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº: 8.283/2019 – EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista, 

sem combustível, com quilometragem livre e seguro total para atender as atividades 

institucionais da FESMA – Força Estadual de Saúde, administrada pela EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 104) encaminhado por e-

mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 25/02/2019, pela empresa COMERCIAL 

BOSS.  

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

De acordo com o subitem 3.1 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 21/03/2019 foi o definido para a abertura da sessão, o 

prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao instrumento 

convocatório em epígrafe era até o dia 14/03/2019, no horário em que se encerra o 

expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que esse prazo está disposto no §2º do art. 63 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, ou seja, que o prazo para 

apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 63. §3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar 
esclarecimentos nos termos do edital de licitação perante a 
EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que 
anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 25/02/2019, portanto, dentro do 

prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 

 

 

 

II – DO QUESTIONAMENTO 
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A empresa COMERCIAL BOSS, efetuou o seguinte questionamento: 

“Qual o prazo para substituição troca dos veículos locados (no caso de 

renovação contratual)? 

Exemplo: 30 meses ou quando alcançarem 70 mil quilômetros rodados. 

O emplacamento deve ser feito no Maranhão ou pode ser emplacado em outro 

estado? 

 

III – DA RESPOSTA  

 

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram encaminhados à 

Gerência de Logística para análise e manifestação. Por sua vez, o referido setor, através do 

Despacho colacionado às fls. 111, informou o seguinte: 

 
“(...) informamos que os veículos deverão ser substituídos quando 
atingirem no máximo 12 (doze) meses de locados ou 70.000 (setenta 
mil) km rodados – o que ocorrer primeiro; 
Os veículos poderão ser registrados e/ou licenciados em qualquer 
unidade da federação, mas a empresa vencedora deverá ter uma 
filial no Estado do Maranhão, para que possa ser feita 
operacionalização do contrato de forma mais otimizada, com a 
tomada de ações como troca de veículos, manutenções, entre outras 
que se fizerem necessárias.  

 

Tais informações serão incluídas no edital através de Errata, a ser 

disponibilizada no Site da EMSERH e no Sistema Licitações-E, no site www.licitacoes-

e.com.br. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas as demais 

cláusulas editalícias, bem como as datas já designadas no Edital da Licitação Eletrônica nº 

020/2019. 

    São Luís – MA, 28 de fevereiro de 2019. 

 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
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