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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 080/2019 - CSL/EMSERH  

Licitações – e nº: 787847 

Processo Administrativo nº: 121.149/2018 - EMSERH  

Impugnante: FUTURA ARQUITETOS 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na 

Elaboração do Projeto de Prevenção e combate a incêndio, incluindo elaboração de 

projeto arquitetônico das 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 FUTURA ARQUITETOS devidamente qualificado 

na peça inicial acostada aos autos (fls. 519), em face do edital da Licitação 

Eletrônica nº 080/2019 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 31/10/2019 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 

24/10/2019 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 24/10/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

TEMPESTIVIDADE do pedido e o mérito será apreciado. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS  

Em resumo, a empresa FUTURA ARQUITETOS solicita esclarecimentos 

sobre os atestados de capacidade técnica e os quantitativos a serem apresentados: 

 
Favor retornar COM URGÊNCIA quanto aos questionamentos feitos abaixo referente ao edital 
EMSERH_SM-80/2019 => Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços na Elaboração do Projeto de Prevenção e combate a incêndio, incluindo elaboração de 
projeto arquitetônico das unidades de saúde administradas pela EMSERH.” 
 
QUESTIONAMENTO: 
Conforme edital: 
b) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, 
pessoa jurídica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
contratada executou ou está executando serviços de elaboração de projetos de combate a incêndio, 
para áreas de no mínimo 20% do respectivo lote. 
b.2) Será aceito o somatório dos quantitativos apresentados em atestados de capacidade técnica 
(Acórdão TCU n° 1.983/2014 – Plenário). 
 
PERGUNTA 01=> Deverá ser comprovado em única CAT o valor de 20% de serviço executado, ou 
será aceito o somatório, para que seja atingido os 20% do valor do lote pretendido? 
 
PERGUNTA 02=> Poderá ser apresentado UM ÚNICO atestado/CAT para mais de um lote de 
participação? 

 

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 para prestação de serviços na Elaboração do Projeto de 

Prevenção e combate a incêndio, incluindo elaboração de projeto arquitetônico das 

unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

Acerca do questionamento 01, cumpre-nos destacar que poderão ser 

apresentadas vários atestados de capacidade técnica, onde os quais, somados, 

deverão comprovar a execução de 20% do serviço do lote pretendido. 

Por fim, sobre o questionamento 02, informa-se que fica a critério do 

licitante a apresentação de um único atestado de capacidade técnica para mais um 

lote, desde que o mesmo cumpra o quantitativo mínimo de 20% do serviço do lote 

que concorrer. 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado 

pela empresa FUTURA ARQUITETOS não suscitou a necessidade de alteração 

do edital. 
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IV – CONCLUSÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 080/2019. 

 
     
 

                                                                         São Luís - MA, 24 de outubro de 2019. 
 
 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 3162 
 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 1753 
 


