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ESCLARECIMENTO 001 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 074/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137.789/2108 – 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. 

 
Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folhas 676) 

encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 20/09/2019, pela 
empresa Cetest Minas Engenharia e serviços S/A. 

 

 

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 16/09/2019 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 09/09/2019, 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 20/07/2019, portanto, dentro 

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

“Solicitamos esclarecimento adicional ao edital como segue: 

No ANEXO G: QUANTITATIVO DE TÉCNICOS FIXOS E 

ROTATIVOS, será usado o mesmo número de profissionais para 

regionais que os lotes são correspondentes?” 

 
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 669), esclarece: 

 
“No Anexo G está demonstrado todo o quantitativo de técnicos fixos e 
rotativos a serem lotados em cada unidade de saúde e ao final de 
cada planilha temos o quantitativo total que compõe cada lote, semdo 
eles formados por quantitativos diferentes de técnicos. 

 
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 16 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), 23 de setembro 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/

