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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 053/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 300.723/2018 - EMSERH  

OBJETO: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO para a Unidades de Saúde do Hospital do 

Servidor, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 

EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 311-312) 

encaminhado via e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 22/07/2019, pela 

empresa SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 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 23/07/2019 às 09h:00min 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 

16/07/2018 às 17h:00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

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 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 a solicitação de esclarecimento foi 

encaminhada no dia 22/07/2019, ou seja, um dia antes da realização da sessão, 

reconhece-se a intempestividade do pedido. 

Contudo, embora o presente esclarecimento esteja intempestivo, os 
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pontos levantados são pertinentes para elaboração das propostas, assim, em 

respeito aos princípios que regem a administração pública e os processos 

licitatórios, os pedidos serão apreciados. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa solicita o saneamento de dúvidas a respeito da 

Convenção Coletiva de Trabalho a ser seguida, quantidade de postos de trabalho, e 

quantitativos de matérias e equipamentos. Vejamos: 

 

01 
Qual a convenção coletiva que devemos seguir ?  
02 
No quadro resumo PARTE C do termo de referencia, menciona os 
quantitativos de postos 12x36. 
No posto 12x36 diurno menciona que serão 13 postos que envolve dois 
funcionários que seriam 26 empregados por postos de trabalho.  
Já no posto 12x36 Noturno menciona que serão 26 postos e 26 
empregados por posto.  
Diante disto eu questiono.  
No posto noturno serão 26 postos envolvendo dois funcionário que daria 
52 empregados por posto de trabalho?  ou  
13 postos noturnos envolvendo 26 empregados por posto de trabalho? 
igualmente com os quantitativos dos postos diurno.  
03 
Quais são os quantitativos de matérias e equipamentos que devemos 
considerar nesse certame? 

 

III – DAS RESPOSTAS 

Em resposta ao esclarecimento 01, informamos que à época da 

publicação do edital, dia 28/06/2019, a convenção coletiva de 2019 havia sido 

registrada no Ministério do Trabalho no dia 27/06/2019. Nesse sentido, as cotações 

para obtenção do preço estimado foram realizadas sob a égide da convenção 

coletiva de 2018. 

Dessa forma as empresas deverão elaborar suas propostas 

considerando os valores praticados pela Convenção Coletiva de Trabalho de 

2018, com posterior repactuação do valor após a assinatura do contrato com 

base na convenção coletiva de 2019. 

Ademais, sobre o esclarecimento 02, informamos que no Quadro Resumo 

(Parte C) para o Auxiliar de Limpeza – Noturno são 13 postos e 26 empregados, 
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considerando a jornada de trabalho 12 x 36. Portanto, tendo em vista a 

modificação do Quadro Resumo – Parte C as alterações serão incluídas no edital 

através de Errata, a ser disponibilizada no sitio eletrônico da EMSERH e no sistema 

Licitações-e (www.licitações-e.com.br). 

Por fim, no tocante ao esclarecimento 03 - quantitativos de materiais e 

equipamentos - as empresas deverão especificar a quantidade suficiente para 

prestação do serviço e caso esta não seja suficiente, a responsabilidade será 

inteiramente da contratada, devendo a mesma fazer a reposição imediato no 

prazo de 24 horas, sem ônus a contratante, conforme disposto no item 6.2.15 do 

termo de referência: 

 
6.2.15 O quantitativo, os tipos e marcas referenciais dos produtos a serem 
utilizados pela Contratada deverão ser especificados em anexo da proposta 
comercial, com preços individualizados, compondo o valor do lance 
apresentado em espaço próprio da Planilha de Custos e Formação de 
Preços. Caso a quantidade existente na proposta não seja suficiente 
durante a prestação de serviço, será de inteira responsabilidade da 
contratada, devendo a mesma fazer a reposição imediata, em um prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Contratante. 
 

Isto posto, dentre os argumentos expostos, o pedido de esclarecimento 

02 suscitou a necessidade de modificação do instrumento convocatório. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas 

as demais cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 053/2019, no entanto, fica 

remarcada a sessão pública eletrônica para o dia 19/08/2019 às 09h:00min no 

sistema Licitações-e (www.licitações-e.com.br). 

     

          São Luís – MA, 22 de julho de 2019 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753  


