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Fls. _______________ 

Proc. nº 137.789/2018 

Rub. ______________ 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 074/2019 - CSL/EMSERH  

Licitações – e nº: 784406 

Processo Administrativo nº: 137.789/2018 - EMSERH  

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção corretiva e preventiva 

de ar condicionado, com reposição de peças, incluindo ainda os serviços de instalação e 

desinstalação, para as unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de análise de resposta ao PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, pela empresa RIO MED ENGENHARIA 

CLÍNICA devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 708-709), em face 

do edital da Licitação Eletrônica nº 074/2019 que objetiva alteração deste.  
 

De acordo com os itens 5.1, 5.2 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 16/10/2019 às 09h00min 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 09/10/2019 às 17h00min, 

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 04/10/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

TEMPESTIVIDADE do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 

Em resumo, a empresa RIO MED ENGENHARIA CLÍNICA solicita 

esclarecimentos sobre a exigência descrita no item 12.4.1.3 do edital: 
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“O referido Edital, em seu item nº 12.4.1.3, traz a seguinte exigência: 
 

“A CONTRATADA deverá apresentar a LICENÇA DE OPERAÇÃO, emitida 
pelo órgão competente (Acórdão 2872/2014 – Plenário).” 
 
Apesar de estar nítido que a exigência estar direcionada exclusivamente a 
empresa contratada, a mesma fez surgir uma duvida, pelo motivo de estar 
inserida em documentos solicitados na fase de habilitação (item 12). Não 
obstante, vale destacar, que o próprio “Acórdão 2872/2014”, citado no 
referido item, traz a informação em seu item 8, que a exigência de licença 
de operação deve ser apresentada somente pela vencedora do certame e 
antes da assinatura do contrato. Vejamos: 
 
“8. Relativamente à exigência de qualificação ambiental na fase de 
habilitação, entendeu a unidade técnica ser procedente a reclamação da 
EBF Vaz, uma vez que a licença de operação precisa ser apresentada 
apenas pela vencedora do certame e anteriormente à celebração do 
contrato, em consonância com as disposições sobre qualificação técnica 
constantes do art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e a jurisprudência 
desta Corte de Contas (Acórdãos nºs. 125/2011-TCU-Plenário e 
5.611/2009-TCU-2ª Câmara). Dos proponentes, pode ser requisitada 
somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne 
condições de entregar a referida licença no momento oportuno. Esse 
entendimento também é adotado pela Administração Pública Federal, na 
forma da Instrução Normativa nº 2/2008, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão.” (GRIFO NOSSO) 
 
Sendo assim, conforme já informado anteriormente, considerando que a 
exigência estar no rol de documentos solicitados para habilitação, quando 
na verdade deveria estar em condições para assinatura do contrato. 
Solicitamos o seguinte esclarecimento: 
 
A exigência descrita no item 12.4.1.3, deverá ser cumprida somente pela 
empresa vencedora, com prazo até à assinatura do contrato como reza a 
jurisprudência citada anteriormente? 

 
Diante do pedido, passa-se a análise do mérito.” 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

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 nos serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar 

condicionado, com reposição de peças, incluindo ainda os serviços de instalação e 

desinstalação, para as unidades de saúde administradas pela EMSERH.  
 

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto, os autos 

foram remetidos ao setor requisitante, Gerência de Engenharia e Manutenção, o qual possui 
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conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui proferida 

se fundamenta na manifestação do referido setor. 
 

Nesse sentido, a Gerência de Engenharia e Manutenção, em 

documento colacionado às fls. 711-711v, se manifestou favorável ao acolhimento do pedido. 

Vejamos: 

 

“Conforme acórdão 2872/2014, a documentação probatória de qualificação 

ambiental, quando exigida na licitação, precisa ser apresentada apenas pela 

vencedora do certame, após a adjudicação do objeto e previamente à 

celebração do contrato. Dos proponentes, pode ser requisitada somente 

declaração de disponibilidade da documentação ou de que a empresa reúne 

condições de entregá-la no momento oportuno.  

 

Mediante o exposto no acórdão, acatamos o questionamento e sendo 

assim, na fase de habilitação será solicitado dos proponentes a declaração 

de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de entregar a 

referida licença.” 

 

Portanto, considerando a manifestação da Gerência de 

Engenharia e Manutenção, o edital estabelecerá nova redação através de Errata, a ser 

disponibilizado no sitio eletrônico da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br/licitações-

online) e no sistema Licitações – e (www.licitações-e.com.br). 

 

IV – CONCLUSÃO 

 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se 

inalteradas as demais cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 074/2019. 

 

São Luís - MA, 14 de outubro de 2019. 

 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 

 

De acordo: 

Igor Manoel Sousa Rocha 

Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515 
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