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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 
 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 37/2019 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 191.098/2018 – EMSERH 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

forma contínua, de SERVIÇOS DE PORTARIA 24H, ATRAVÉS DO 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA (AGENTE DE 

PORTARIA), com a disponibilização de todos os materiais e equipamentos 

necessários, para atender as necessidades das unidades hospitalares 

administradas pela EMSERH, conforme quantitativos, especificações e 

condições contidas no Termo de no Termo de Referência. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no dia 13 de 

junho do ano corrente, pela empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA LTDA, esclarecemos o que segue: 

 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

De acordo com o subitem 5.1 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 17/06/2019 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 10/06/2019, no horário em que se 

encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que esse prazo está disposto no §2º do art. 65 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. 65. §2° 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 
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irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 13/06/2019, portanto, fora do 

prazo, o pedido é INTEMPESTIVO. 

II – DO QUESTIONAMENTO 

A empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, efetuou 

o seguinte questionamento: 

 
 
 

“Prezado pregoeiro, 
 
Em que pese já ter transcorrido o prazo estabelecido no edital 
(P.E. 037/2019) para a formalização de esclarecimentos, a 
SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA., inscrito no 
CNPJ 10.013.974/0001-63, com intuito de apresentar proposta 
de preço coerente aos serviços ora licitados, vem questionar o 
seguinte: 
 
- Considerando que os serviços serão executados em ambiente 
hospitalar, deverá ser incluído na proposta o custo com 
adicional de insalubridade? Caso positivo, qual o grau?  
 
Certos de vossa atenção, aguada-se retorno!” 
 

III – DA RESPOSTA  

 

Sobre o questionamento, comunica-se que o edital, em seu anexo II 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS), faz expressa menção ao questionado. 

Senão vejamos: 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS 

 

Obs1: Para a Categoria deverá ser considerado o adicional de 

insalubridade de 20% sobre o salário mínimo. 
 
Obs2: A jornada de trabalho dos Postos de Trabalho é de 12 X 36, 

em regime de revezamento. 
 

DADOS DA EMPRESA: 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação) 

Empresa: 

CNPJ: 

Data da Apresentação da Proposta: 

Validade da Proposta: (Mínimo de 120 dias) * 

Município/UF: 

Prazo de Execução Contratual: 12 meses prorrogáveis até 60 meses 
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IV – DA CONCLUSÃO 

 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas as 

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

Eletrônica nº 037/2019. 

     

                       

São Luís – MA, 13 de junho de 2019. 

 
 

 
 

________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matricula n° 1753 

 
 


