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ESCLARECIMENTO 004 

 

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 2316/2316-V encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de 
Licitação no dia 14/10/2019, 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 
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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 14/10/2019, portanto, 
dentro do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  

 
II. DOS QUESTIONAMENTOS 
 

“Após análise do esclarecimento que já nos foi prestado 
em 11/10/2019, acreditamos que possamos ter deixado uma de 
nossas dúvidas ligeiramente vaga. Sendo assim, 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: 
As bases de referências que foram utilizadas para o referido 
Edital foram: SINAPI (Maranhão), ORSE (Sergipe) e SEINFRA 
(Ceará). A base ORSE é vinculada à base SINAPI, com 
referência para o estado de Sergipe, contendo portanto 
diversos insumos do SINAPI (Sergipe) que fazem parte de sua 
composição. No entanto, o banco SINAPI que é utilizado para o 
desenvolvimento da planilha orçamentária do Edital 
supracitado faz referência ao estado do Maranhão. Sendo 
assim, existe uma divergência de valores no orçamento, já que 
são encontrados insumos iguais com referências de dois 
estados diferentes (e, portanto, preços diferentes). 
Tendo em vista que o TCU não permite que sejam alterados os 
preços de mão de obra dos bancos de referência, nos 
encontramos em uma encruzilhada. Além disto, as 
divergências podem acarretar problemas e complicações 
futuras, inclusive para as medições de serviços. 
Com base no esclarecimento que nos foi prestado 
anteriormente (Esclarecimento nº 003), entendemos que a 
divergência acima exposta será aceita para esta licitação. 
Podemos considerar este entendimento correto?” 

 
 

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 2318), esclarece: 

 
“Correto sobre a solicitação. Considerar os valores 

conforme estão descritos na composição de custos do 
Orse.” 
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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), 17 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/

