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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: ABRANGENTE ENGENHARIA 

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 ABRANGENTE ENGENHARIA devidamente 

qualificado na peça inicial acostada aos autos (fls. 523), 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 23/10/2019, 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 ABRANGENTE ENGENHARIA solicita 

esclarecimentos sobre o índice de produtividade do serviço e o valor do insumo: 

 

“Solicito esclarecimentos quanto à apresentação das composições dos serviços. 
 
             Durante a licitação serão oferecidos preços menores que os preços iniciais. 
             Para comprovação da exequibilidade e como critério de classificação deverá ser 
apresentada a planilha de preços do lote, juntamente com a sua composição, conforme 
modelo enviado. 
               

Essa composição terá preços menores que o apresentado inicialmente. 
A questão a ser tratada é a seguinte: Poderá ser alterado o indice de produtividade 

do serviço e o valor do insumo? Ou somente poderá ser alterado o valor do insumo?” 
 

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. 

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 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. 524, se manifestou da seguinte forma. Vejamos: 

 

Levando-se em consideração que as tabelas oficiais são compostas por 
preços de materiais (insumos) e mão-de-obra, informamos que o percentual 
final de desconto, não será passível de alterações para insumos (materiais), 

somente na mão de obra, justificando a produtividade hora/homem. No 
entanto, o processo licitatório em questão não há composição para 
materiais, uma vez que trata-se de ELABORAÇÃO DE PROJETOS, onde 

nas composições orçamentárias estão descriminados os serviços de mão – 
de – obra. 
 

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

pela empresa ABRANGENTE ENGENHARIA não suscitou a necessidade de 

alteração do edital. 
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IV – CONCLUSÃO 

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

inalteradas as cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 080/2019, no entanto, 

a data de abertura fica alterada para o dia 05/11/2019 às 09h00min no sistema 

licitações-e (www.licitaoes-com.br).  

     
 

                                                                         São Luís - MA, 30 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 
 

http://www.licitaoes-com.br/

