
 
 
 

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 

 

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. 121) encaminhado por e-

mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 14/03/2019, pela empresa NORAUTO RENT A 

CAR LTDA.  

 

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 14/03/2019, portanto, dentro do 

prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 

 

II – DO QUESTIONAMENTO 

 

A empresa NORAUTO RENT A CAR LTDA, efetuou o seguinte questionamento: 
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“Prezados Sr. Pregoeiro, 

 Com intuito de participar da licitação em epígrafe solicitamos os esclarecimentos abaixo: 
  

1)  Favor informar se devemos incluir a MARCA/MODELO do Veículo no Sistema 
LICITAÇÕE-E? 
2)  De acordo com Item 4.1 do Termo de Referência “O prazo para execução dos 
serviços terá início em até 10 (Dez) dias corridos contados do recebimento da ordem de 
Serviço pela Contratada, devendo ocorrer de acordo com as condições estabelecidas e 
conforme especificações deste Termo.”, diante o exposto informamos que somente as 
empresas que tem os veículos, poderão participar do certame, frustrando o 
carátercompetitivo da licitação, princípio da isonomia e economicidade, haja visto que as 
empresas que possam adquirir veículos zero km não conseguiria atender nesse prazo, 
pois entre o faturamento do fabricante e entrega dos mesmos é de até 45 dias. Portanto, 
solicita-se o prazo de até 45 dias para inicio dos serviços. 
3)  Referente ao Item 11.2.2 C (C.3) do Edital “Para empresas não sediadas no Estado 
do Maranhão, a regularidade consistirá apenas com a Certidão Negativa de Dívida Ativa 
– CNDA do Estado do Maranhão.”, diante o exposto, favor esclarecer, pois se a empresa 
não é sediada no Estado do Maranhão e também não tem nenhuma filial no estado, a 
mesma não terá como emitir tal certidão, neste caso, não poderia ser a Certidão Estadual 
do Estado em que é sediada. 
4)  De acordo com Item 4.4.1.1 do Termo de Referência “Com cobertura total para os 
casos de furto, roubo, incêndio ou colisão sem a participação da CONTRATANTE, 
incluindo aparelho som e vidros;, nesse caso impõe-se excessivo ônus às locadoras, 
quando atribui as licitantes a responsabilidade unilateral para pagamento da franquia do 
seguro, fato que importa invariavelmente na majoração das propostas apresentadas 
pelos licitantes.Pelo que solicita-se que V.S.a reconsidere quanto à responsabilidade do 
pagamento ocorrer por conta da LOCADORA. De modo que quando comprovado culpa 
do condutor autorizado pela FESMA, o mesmo seja cobrado pelo órgão para o 
pagamento. Deste modo, além de inibir que os condutores dirijam com imperícia e sem 
preocupação de que em caso de acidente ele não irá ser responsabilizado, também irá 
reduzir os valores propostos pelos licitantes, visto que caso seja mantida essa exigência 
os proponentes terão que aumentar seus preços de modo a considerar o custo com 
franquia. Ora não é vantajoso que a FESMA contrate com preço maior, mas sim que 
contrate por preço menor e reembolse a CONTRATADA por ocorrência, até no máximo o 
valor da franquia do seguro. Podendo cobrar do servidor ou terceirizado que estava 
dirigindo o veículo e foi comprovadamente o culpado pelo acidente, com base da Lei 
Maior, pode-se perceber que a Constituição Federal de 1988, exclusivamente em relação 
à eventual responsabilidade do servidor por prejuízos causados a terceiros, adotou para 
os agentes públicos, em contraponto à responsabilidade objetiva do Estado, a teoria da 
responsabilidade subjetiva, senão vejamos: 

 
“Art. 37  (...) 
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.” Não obstante o 
artigo 37, § 6º tratar da responsabilidade do servidor em 
relação a danos causados a terceiros, é corolário lógico que, 
em relação aos danos causados pelo servidor ao próprio ente 
estatal, prevalece a mesma linha de raciocínio. 
 

Outrossim, a Lei 8.112/91, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, é de clareza 
singular quando estabelece: 
 

“Art. 122.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário ou a terceiros.” 

É o que se verifica, também, pela interpretação conjunta dos artigos 186 e 927 do 
Código Civil Brasileiro. 
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“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Artigos 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 
 

5)  Favor informar se a LAVAGEM é por conta da CONTRATADA ou CONTRATANTE. 

 

III – DA RESPOSTA  

 

Considerando os questionamentos trazidos 1, 2, 4, e 5 à baila, os quais são 

eminentemente técnicos, os autos foram encaminhados à Gerência de Logística para 

análise e manifestação. Por sua vez, o referido setor, através do Despacho colacionado às 

fls. 124, informou o seguinte: 

 
“1 – As empresas devem apresentar a marca/modelo dos veículos a serem 
ofertadas no processo; 
2 – A cláusula que trata do início da prestação dos serviços será mantida 
em virtude da necessidade de operacionalização dos serviços no prazo 
estipulado; 
4 – A responsabilidade do seguro será integralmente da CONTRATADA; 
5 – De acordo com o termo de referência itens: 4.6.7 e 4.7.9, nos casos de 
manutenção preventiva e corretiva a empresa deverá se responsabilizar 
pela lavagem e entregar os veículos limpos, as demais lavagens serão por 
conta da CONTRATANTE. 

 
Ademais, acerca do questionamento 3, é importante mencionar que nas 

licitações regidas pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH a prova 

da regularidade fiscal dos interessados para contratar estão definidas no art. 108 desse 

Regulamento. Vejamos: 

 
Art. 108. Os documentos mencionados no inciso IV do artigo 103 consistirão 
em: 
I - certidão negativa de débito perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social-INSS;  
II - certificado de regularidade do FGTS-CRF;  
III - regularidade para com a Fazenda Estadual do Maranhão, incluindo 
Certidão de Débitos de Dívida Ativa;  
IV - em casos de empresas sediadas no Estado do Maranhão, a prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
pertinente ao seu ramo de atividade, ou compatível com o objeto contratual;  
V – comprovação de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas - CEIS;  
VI - comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF ou congênere, se houver;  
VI I- certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT, apenas em 
procedimentos cujo objeto contemple parcial ou integralmente terceirização 
ou utilização de mão de obra;  
 

Por sua vez, o inciso II artigo supracitado, estabelece que o licitante deve 

comprovar a regularidade com a Fazenda Estadual do Maranhão nos termos do §2 do 

mesmo artigo. Observemos: 
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§2º Para empresas não sediadas no estado do Maranhão, a regularidade 
que trata o inciso III do artigo 108 consistirá apenas com a Certidão 
Negativa de Dívida Ativa.  
 

Portanto, o licitante que quiser participar do certame, e não tenha sede e 

nem filial no Estado do Maranhão, por força dos dispositivos acima mencionados do 

Regulamento e do Edital, deve comprovar sua regularidade com a Fazenda do 

Maranhão, através da emissão da Certidão Negativa de Dívida Ativa disponível no sitio 

eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda a seguir: 

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/menu/view.jsf?codigo=16. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas as cláusulas 

editalícias, bem como as datas já designadas no Edital da Licitação Eletrônica nº 020/2019. 

     

 São Luís – MA, 18 de março de 2019 

 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 515 
 
De acordo: 
 
________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 

 


