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ESCLARECIMENTO 001 

 

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 
1754) encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 16/07/2019, 
pela empresa Construmix Construções e Engenharia 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 30/07/2019 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 23/07/2019, 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 16/07/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  
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II. DOS QUESTIONAMENTOS 
 

“1. a) Para comprovação da qualificação técnico-operacional, faz-se 
necessário obter porcentagem sobre a área do lote pretendido, dessa 
forma, qual área devemos considerar: Os 135.200,00 m2 conforme 
descrito abaixo constantes nos itens 3.6.1 e 3.6.3 do Projeto Básico.” 
 

“1. b) No caso do serviço de impermeabilização (item 17.6 da planilha 
orçamentária), devemos considerar a área informada no orçamento 
de cada lote, conforme demonstrado na tabela abaixo? Além disso, 
visto que a metragem do Lote 1 não está explícita (#REF!), qual é a 
área deste lote?” 
 

“1. c) As planilhas orçamentárias disponibilizadas pelo órgão contêm 
diversos erros (#REF!) nos quantitativos de todos os lotes (1 – 
Barreirinhas, 2 - Itapecuru, 3 – Peritoró, 4 – Coroatá, 5 – Caxias, 6 – 
Imperatriz, 7 – Grajaú e 8 – Pdutra), conforme demonstrado na figura 
abaixo. Desta forma, faz-se necessário que o órgão corrija todas as 
planilhas orçamentárias.” 
 

“1. d) Para ganhar mais de um lote, devemos possuir o quantitativo 
das parcelas de maior relevância de forma acumulativa? Em relação 
ao serviço de piso e/ou manta vinílica, por exemplo, para ganhar o 
Lote 1 e 2, é necessário possuir 350 m2 para o Lote 1 e outros 350 m2 
para o Lote 2, totalizando 700 m2? De forma análoga, no que diz 
respeito ao serviço de impermeabilização, é necessário possuir no 
mínimo 30% do serviço do Lote 1 e mais 30% sobre o Lote 2?” 

 

“2. a) Onde encontra-se disponível o Anexo referente à Divisão de 
Lotes?” 
 

“2. b) No Anexo “Divisão de Lotes” consta a lista Estabelecimentos 
Assistenciais em Saúde (EAS) com a discrição de área de cada lote? 
Em caso positivo, devemos considerar estas áreas para comprovação 
das parcelas de maior relevância?” 
 

“3. a) Para atender o item 12.7.1, faz-se necessário apenas enviar a 
declaração de aceite da subcontratada?” 

 
III. DA RESPOSTA 

 
Considerando a especificidade do objeto, o Agente de Licitação 

com base na manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da EMSERH, 
(folhas 1759/1759-V0), esclarece: 

 
“1. a) Para comprovação da qualificação técnica será a área da 
porcentagem do lote, conforme a planilha de área que encontra-se na 
aba RESUMO DO LOTE da planilha orçamentária em anexo. 
 

“1. b) No caso de impermeabilização considerar o que especifica na 
qualidade técnica do Edital. Em relação a área dos lotes, considerar a 
quantidade da planilha orçamentária para orçamento. Sobre o item 
com erro, a planilha será atualizada.” 
 

“1. c) A planilha será atualizada.” 
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“1. d) Para ganhar mais de um lote deverá possuir o quantitativo de 
maior relevância de forma acumulativa 
 

“2. a) A Planilha com a divisão dos lotes está no Anexo II do resumo 
do Lote, na qual a planilha será atualizada e também na resposta de 
esclarecimento questão 01 a). 

 

“2. b) A Planilha com a divisão dos lotes está no Anexo II do Resumo 
do Lote, na qual a planilha será atualizada e também na resposta de 
esclarecimento questão 01 a). Estas áreas que serão consideradas 
para comprovação para a parcela de maior relevância. 

 
Considerando o questionamento 3. a) o Agente de Licitação 

esclarece: 
“3. a) Deverá ser considerado o exigido no Item 12.7. e seus subitens 

 
Ressalta-se que será disponibilizada as Planilhas Atualizadas 

em novo endereço eletrônico (link). 
 
 

IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, comunico que será disponibilizado NOVO EDITAL com 

as alterações acima mencionadas e permanecem mantidas as demais condições 

edilícias e FICA REMARCADA a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica 

nº 55/2019-CSL/EMSERH (novo ID nº 784769) para as 08h30min do dia 14 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), 13 de setembro de 2019. 
 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

Jéssica Thereza M.R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 

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

