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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 75.546/2019 - EMSERH 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

implantação e operacionalização de sistema de gerenciamento informatizado de 

abastecimento e lavagem de veículos, para atender as necessidades das Unidades 

de Saúde e da sede administrativa da EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 234-234v) 

encaminhado, via e-mail, à Comissão Setorial de Licitação no dia 05/09/2019, pela 

empresa TICKET LOG, através da Sra. Drielli Duarte da Silva. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com os itens 5.1 e 5.1.1 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 25/09/2019 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 

18/09/2019 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 05/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

tempestividade do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS 

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

repasses de verbas, fornecedor atual, recurso próprio e natureza jurídica da 

EMSERH. Vejamos: 

 
“Estamos viabilizando nossa participação no pregão presencial 059/2019, porém a área de 
compliance da empresa necessita de algumas informações sobre a EMSERH, vocês poderiam nos 
ajudar ou me indicar quem possa? Os questionamentos são os seguintes: 
 
1.    De onde vem o repasse de verbas da EMSERH? Qual o percentual? 
 
2.    Quem é o atual fornecedor e como estão os pagamentos atualmente, existe atraso? Qual a 
pontualidade? 
 
3.    O órgão tem algum tipo de recurso próprio? Existe algum tipo de arrecadação própria que não 
dependa de repasses governamentais? 
 
4.    A EMSERH é 100% pública ou tem acionistas privados?” 

 

Diante da solicitação acima, passa-se a análise do pedido. 

 

III – DAS RESPOSTAS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas 

disposições da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH. 

Outrossim, o presente certame tem como objeto a Contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de implantação e 

operacionalização de sistema de gerenciamento informatizado de 

abastecimento e lavagem de veículos, para atender as necessidades das 

Unidades de Saúde e da sede administrativa da EMSERH. 

Cumpre-nos destacar que tendo em vista a natureza do objeto, os autos 

foram encaminhados ao setor requisitante (Gerência de Logística), o qual possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido pela Administração. Logo, 

a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

Considerando as alegações da empresa, a área técnica, instada a se 

manifestar, emitiu o seguinte posicionamento (fls.236) sobre as solicitações: 

 
Considerando o processo Nº75546/2019, quanto ao pedido de 
esclarecimento apresentado pela empresa Prime Benefícios em cartões, 
fl.234, informamos que: 
 
Item.1 Os recursos são oriundos dos contratos de prestação de serviços 
firmados com a Secretaria de Estado da Saúde – SES e Secretária de 
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP. 
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Item.2 A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, é a empresa que presta 
serviços de implantação e operacionalização de sistema de gerenciamento 
informatizado de abastecimento e lavagem, em rede credenciada para 
atender as necessidades das unidades de saúde e da sede administrativa 
da EMSERH, quanto ao pagamento o mesmo está sendo feito, conforme 
contrato.  
 
Item.3 Todos os repasses são feitos pela Secretária de Estado da Saúde – 
SES e pela Secretária de Estado da Gestão, patrimônio e Assistência dos 
Servidores – SEGEP. 
 
Item.4 Informamos que Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, 
que existe um termo de contrato que entre si celebram o estado do 
maranhão por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES e a 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH,  

 

Isto posto, conforme manifestação da Gerência de Logística, o 

pedido de esclarecimento não suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas 

as cláusulas editalícias da Licitação Presencial nº 059/2019. 

   

 

      São Luís – MA, 16 de setembro 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 


