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ESCLARECIMENTO 003 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 055/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100.501/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e 
Manutenção para  prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata necessários 
para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por demanda em 
Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS) gerenciados pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares localizados no interior do Estado do Maranhão 
 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folhas 
2309/2309-V) encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 
10/10/2019, pela empresa DR7 Serviços de Obras de Alvenaria Ltda. 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE  
 

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 
referentes ao processo licitatório 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 24/10/2019 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 17/10/2019, no horário em que se 
encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece 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 10/10/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  
 

II. DOS QUESTIONAMENTOS 
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“ Em atenção ao item 5.1 do Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 
055/2019 – CSL/EMSERH, venho por meio deste solicitar esclarecimento 
quanto à seguinte questão: 

Em análise das planilhas orçamentárias, observamos que os bancos 
utilizados como referências são: SINAPI (Maranhão), ORSE (Sergipe) e 
SEINFRA (Ceará). Sendo assim, estão sendo utilizadas referências de três 
estados diferentes, quando na verdade a referida obra se localiza apenas 
no estado do Maranhão. Qual o motivo da escolha destas Bases? 

Além disso, vale ressaltar que a base do ORSE toma como referência 
algumas composições e insumos do SINAPI, o que gera uma grande 
incoerência no orçamento, já que foi considerada a referência do estado do 
Maranhão para o banco SINAPI e de Sergipe para o ORSE (bem como os 
SINAPIs inclusos nas composições deste). Desta forma, existem 
composições e insumos que consideram preços divergentes para o mesmo 
item, como podemos citar o item “6111 – Servente de Obras” que se faz 
presente em diversas composições (tanto do SINAPI quanto do ORSE). 

Segue abaixo um exemplo em que podemos notar que a divergência 
de preços acabou elevando o preço do serviço que constava na planilha 
anexa ao Edital. 

 

Serviço 

Código Descrição do Serviço Unidade 

08040 / ORSE 
Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta 
Coral ou similar 

M2 

           
Relação Detalhada de Insumos 

* Código Descrição do insumo Unid Quant 

SINAPI SERGIPE 
SINAPI 

MARANHÃO 

Custo 
Unit. 

Custo 
Total 

Custo 
Unit. 

Custo 
Total 

M 
00158 / 
ORSE 

Almoço (Participação do 
empregador) 

un 0,0509 10 0,51 10 0,51 

M 
12893 / 
SINAPI 

Bota de seguranca com 
biqueira de aco e colarinho 
acolchoado 

par 0,0004 38,88 0,02 53,66 0,02 

M 
12894 / 
SINAPI 

Capa para chuva em pvc 
com forro de poliester, com 
capuz (amarela ou azul) 

un 0,0001 10,53 0 14,53 0 

M 
12895 / 
SINAPI 

Capacete de seguranca aba 
frontal com suspensao de 
polietileno, sem jugular 
(classe b) 

un 0,0003 8,1 0 11,18 0 

M 
02711 / 
SINAPI 

Carrinho de mao de aco 
capacidade 50 a 60 l, pneu 
com camara 

un 0,0001 130 0,01 110 0,01 

M 
10492 / 
ORSE 

Cesta Básica un 0,0022 130 0,29 130 0,29 

S 
10517 / 
ORSE 

Exames 
admissionais/demissionais 
(checkup) 

cj 0,0002 326 0,07 326 0,07 

M 
00941 / 
ORSE 

Fardamento un 0,0008 76 0,06 76 0,06 

M 
12892 / 
SINAPI 

Luva raspa de couro, cano 
curto (punho *7* cm) 

par 0,0012 7,29 0,01 10,06 0,01 

M 
04729 / 
ORSE 

Marreta 1 kg com cabo un 0 15,8 0 15,8 0 

M 
01651 / 
ORSE 

Óculos branco proteção pr 0,0004 5,7 0 5,7 0 

M 
10788 / 
ORSE 

Pá quadrada un 0,0001 17,29 0 17,29 0 

M 
10596 / 
ORSE 

Protetor auricular un 0,0022 3,2 0,01 3,2 0,01 

M 
10599 / 
ORSE 

Protetor solar fps 30 com 
120ml 

un 0,0009 35,9 0,03 35,9 0,03 

S 10761 / Refeição - café da manhã ( un 0,0509 2,5 0,13 2,5 0,13 
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ORSE café com leite e dois pães 
com manteiga) 

M 
05320 / 
SINAPI 

Removedor de tinta 
oleo/esmalte verniz 

l 0,1 28,98 2,9 34,66 3,47 

S 
10362 / 
ORSE 

Seguro de vida e acidente 
em grupo 

un 0,0022 5,65 0,01 5,65 0,01 

P 
06111 / 
SINAPI 

Servente de obras h 0,5 9,49 4,75 10,08 5,04 

M 
04728 / 
ORSE 

Talhadeira chata 10" un 0,0002 9,45 0 9,45 0 

M 
02378 / 
ORSE 

Vale transporte un 0,047 3,5 0,16 3,5 0,16 

08040/ORSE 
Remoção de pintura a base esmalte, 
utilizando removedor de tinta Coral ou 
similar 

R$   8,96 R$ 9,82 

 

Tendo exposto nossa dúvida, fica claro que alguma alteração no 
orçamento deve ser feita, já que será impossível que o preço do orçamento 
se permaneça inalterado e que podemos ter mais itens em que o Custo 
Unitário se revele superior ao considerado. Além disso, reitero que 
gostaríamos de saber qual a justificativa para o uso de duas bases de 
estados diferentes (CE e SE), uma vez que a obra está localizada apenas 
no estado do Maranhão.” 

 
 

 
III. DA RESPOSTA 

 
 

Considerando a especificidade do objeto, o Agente de Licitação 
com base na manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da EMSERH, 
(folha 2311), esclarece: 

[...]“ 
A utilização das tabelas do Orse para elaboração de planilhas 

orçamentária para outros estados é através da recomendação do 
Tribunal de Contas da União, Recomendações Básica para 
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Publicas, 4º 
Edição. 

A partir de 2013, a Lei 12.919 (LDO 2014) não mais 
estabeleceu a origem dos valores. A definição ficou a cargo do 
Decreto nº 7.983 que estabelece, em seus artigos 3º e 4º, que 
os valores dos custos unitários deverão ser obtidos do Sinapi 
ou do Sicro15: 
Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de 
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 
transporte, será obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, 
menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, excetuados 
os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 
possam ser considerados como de construção civil. 
 
Em caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o 
disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 7.983, a estimativa 
de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de 
dados contidos em tabela de referência formalmente 
aprovada por órgãos ou entidades da administração 



  

 

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 

Página 4 de 4 

 

pública federal, em publicações técnicas especializadas, 
em sistema específico instituído para o setor ou em 
pesquisa de mercado. 

 
Desta forma, o Tribunal de Contas da União permite a 

utilização do Orse como referência, já que se trata de uma planilha 
oficial.” 

 

Isto posto, conforme manifestação da Gerência de 
Engenharia e Manutenção da EMSERH o pedido de esclarecimento não suscitou a 
necessidade de alteração do edital. 

 
 

IV. DA DECISÃO 
  

 

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições 
editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 055/2019-
CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 24 de outubro de 2019, por meio do site 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a 
sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na CSL/EMSERH 
localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou 
pelo telefone (98) 3235-7333 

 

 
 

São Luís (MA), 11 de outubro de 2019. 
 

 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

http://www.licitacoes-e.com.br/

