
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 80.143/2019 - EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de locação de veículos 

automotores com quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série 

exigidos por lei, visando suprir às necessidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia 

do Maranhão - HEMOMAR, administrado pela EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 181) encaminhado via e-

mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 23/08/2019, pela empresa LOKAL RENT A 

CAR EIRELI, por intermédio de sua colaboradora, Sra. Adriana Drummond.  

 

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 10/09/2019 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 é até o dia 03/09/2019 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 23/08/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

tempestividade do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 
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A empresa solicita o saneamento de algumas dúvidas, conforme segue abaixo: 

 
“7.10.c.1) Apresentar material ilustrativo (folder, catalogo, panfleto, 
bula, ficha técnica ou outro equivalente) legível, em língua português 
relativo aos itens ofertados com descrição detalhada do modelo, 
marca, nome comercial, fabricante, características, 
especificações técnicas e outras informações que possibilitem a 
avaliação dos produtos ofertados, se houver. 
1 - PERGUNTO: o "se houver" nos dá a entender que não é 
obrigatório a inclusão deste item no envio da proposta readequada, é 
assim mesmo? 
 
7.10.d.2) Os valores unitários, mensais e totais propostos para os 
itens não poderão ser superiores aos valores unitários, mensais e 
totais estimados pela EMSERH. 
2 - PERGUNTO: como saberei se ultrapassei os valores estimados 
se não constam em edital? Onde posso obter tais informações? 
 
3 - PERGUNTO: Será consultado SICAF para documentação?” 

 
 
III – DAS RESPOSTAS 

 
Considerando os questionamentos trazidos à baila, os quais tratam de matéria 

restrita ao edital, seguem abaixo os esclarecimentos: 

 
“1 ª PERGUNTA: o "se houver" nos dá a entender que não é obrigatório a inclusão 
deste item no envio da proposta readequada, é assim mesmo?” 
 
Resposta: Não é obrigatório a inclusão deste item, sendo facultado a empresa apresentar 
caso entenda necessário, devendo formular sua proposta de preços de acordo com o 
subitem 7.10 do edital, bem como  o ANEXO II do edital. 
 
“2 ª PERGUNTA: Como saberei se ultrapassei os valores estimados se não constam 
em edital? Onde posso obter tais informações?” 
 
Resposta: Os valores estimados são sigilosos de acordo com a Lei Federal 13.303/2016 e 
o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. Caso, após encerrada a fase 
de lances, os valores ainda se encontrem acima do estimado, será realizada a negociação 
pelo Agente de Licitação com o intuito de reduzi-los. Cumpre esclarecer que somente se 
restar frustrada a negociação com o primeiro classificado é que a proposta será 
desclassificada. 
 
“3 ª PERGUNTA: Será consultado SICAF para documentação?” 
 
Resposta: O SICAF será consultado apenas verificar se existem penalidades em nome da 
empresa ou do sócio majoritário que os impeçam de contratar com a EMSERH, conforme 
estabelece o subitem 12.2 do edital. 
 

Isto posto, o pedido de esclarecimento não suscitou a necessidade de alteração 

do edital. 
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IV – DA DECISÃO 

 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas as 

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 056/2019 e a sessão pública eletrônica 

marcada para o dia 10/09/2019 às 09h:00min no sistema Licitações-e (www.licitações-

e.com.br), conforme aviso de adiamento publicado no sítio eletrônico da EMSERH 

(www.emserh.ma.gov.br/licitações-online).  

     

          São Luís – MA, 23 de agosto 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 

http://www.licitações-e.com.br/
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