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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 060/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 148.890/2018 - EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

inspeção, manutenção, recarga e execução de teste hidrostático de extintores de 

incêndio portáteis e insumos necessários para atender as necessidades das 

unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 534) encaminhado 

via e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 16/08/2019, pela empresa 

NORTE EXTINTORES – S. AMORIM DOS SANTOS, por intermédio de seu Auxiliar 

Administrativo, Sr. Ítalo Melo.  

 

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 04/09/2019 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 

28/08/2019 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 16/08/2019, 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 da 

descrição detalhada de cada peça, quantidade e valores unitários de cada. Vejamos: 

 

“Por gentileza, gostaria de tirar uma dúvida: Já estava em processo de 

elaboração de devida proposta para a licitação, porém, vi que no seu modelo 

(ANEXO II), por mais que conste o valor total estimado para cada lote, não constam 

as descrições detalhadas de cada peça a que se refere, nem quantidade, valores 

unitários e totais de cada. Gostaria de saber se isto de fato está correto, tendo em 

vista que para formularmos o nosso valor para as peças, necessitamos saber quais 

estão sendo contabilizadas, em quais quantidade e valores”. 
 

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 na prestação de serviços de inspeção, manutenção, 

recarga e execução de teste hidrostático de extintores de incêndio portáteis e 

insumos necessários para atender as necessidades das unidades de saúde 

administradas pela EMSERH. 

Considerando o questionamento trazido à baila os autos foram 

encaminhados à Gerência de Compras e Contratos que, por sua vez, remeteu os 

autos ao SESMT para emissão de posicionamento acerca do assunto. 

O SESMT através do e-mail colacionado às fls. 536, afirmou que no 

Anexo I do Edital consta a divisão por lotes com quantitativos e descritivos de 

peças e que os valores das peças foram predeterminados pelo setor técnico e 

já distribuídos no valor total do lote, não havendo necessidade de especificar 

separadamente com os respectivos valores: 

 
Por gentileza, gostaria de tirar uma dúvida.: Já estava em processo 
de elaboração de devida proposta para a licitação, porém, vi que no 
seu modelo (ANEXO II), por mais que conste o valor total estimado 
para cada lote, não constam as descrições detalhadas de cada peça 
a que se refere, nem quantidade, valores unitários e totais de cada. 



 
 
 

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 

 

Gostaria de saber se isto de fato está correto, tendo em vista que 
para formularmos o nosso valor para as peças, necessitamos saber 
quais estão sendo contabilizadas, em quais quantidade e valores. 
 
 

Isto posto, conforme manifestação do SESMT o pedido de 

esclarecimento não suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem inalteradas 

as cláusulas editalícias da Licitação Presencial nº 060/2019 e a sessão pública 

fica mantida para o dia 04/09/2019 às 09h:00min no auditório da Sede da 

EMSERH. 

     

       

      São Luís – MA, 20 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 


