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ESCLARECIMENTO 001 
 
Referência: Licitação Presencial nº 071/2019 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 97.568/2018 - EMSERH  
Impugnante: CAP ENGENHARIA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos Sistemas de Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de 
Segurança contra incêndio, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a 
incêndios nas unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de análise de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

interposto, via e-mail, pela empresa CAP ENGENHARIA devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos (fl. 352), em face do edital da Licitação Presencial nº 071/2019 que objetiva 
alteração deste.  

 

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 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 06/11/2019 às 09h00min foi o definido para a 
abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento 
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 30/10/2019 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. 
 

Entretanto, ainda que o pedido tenha sido apresentado no dia 
05/11/2019, ou seja, intempestivo, o questionamento feito refere-se ao orçamento 
estimado da licitação, considerando que a empresa alegou que o valor do item “cabo 
blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5 mm²” encontrava-se acimado cotado, 
fato este que suscitou o adiamento do certame até ulterior deliberação. 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa CAP ENGENHARIA solicita esclarecimentos 
sobre o valor estimado do item supramencionado. Vejamos: 

 

Bom dia, solicitamos esclarecimentos referente ao item CABO BLINDADO 
PARA ALARME E DETECCÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5 MM2, que 
encontra-se na planilha com o preço de R$ 375,76 o METRO, entretanto 
achamos o valor do METRO muito alto, ao cotarmos com a empresa 
MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS 
LTDA, o preço do metro do item está em R$ 8,95. Logo, acreditamos que 
existe um erro na planilha. 

 
Diante do pedido, passa-se a análise do mérito. 
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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 em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de 
Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança contra 
incêndio, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a incêndios nas 
unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 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, o referido setor, através da manifestação colacionada as 
fls. 369 afirmou que houve revisão da planilha, ao passo que identificou não somente o item 
mencionado pela empresa CAP ENGENHARIA, mas outros itens que constavam com 
valores divergentes ao valor unitário para o período de referência das tabelas oficiais. 
Vejamos: 

 

Oportunamente realizamos a revisão geral da planilha, sendo que, 
identificamos alguns dos itens com valores divergentes ao valor unitário 
para o período de referência das tabelas oficiais conforme listamos abaixo: 
CÓDIGO 8023 – Registro globo angular 45º para hidrante, D-2 1/2", incluso 
tampão com corrente; 
CÓDIGO 9905 – Tanque de pressão capacidade 30 LT (P/ incêndio); 
CÓDIGO 7861 – Acionador manual (botoeira) tipo quebra – vidro, p/ instal. 
Incêndio; 
CÓDIGO 11978 – Detector de fumaça óptico convencional, modelo vr-F, 
marca verin ou similar; 
CÓDIGO 12141 – Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 
1,5 mm2; 
 

Portanto, considerando a manifestação da Gerência de Engenharia 
e Manutenção, no sentido de revisar a planilha, houve necessidade de alterações na 
minuta de edital. 

 
IV – CONCLUSÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, COMUNICO QUE AS 
ALTERAÇÕES SERÃO PROMOVIDAS POR MEIO DE NOVO EDITAL DA LICITAÇÃO 
PRESENCIAL Nº 071/2019 A SER PUBLICADO NOS MEIOS OFICIAIS. 

 
   

São Luís - MA, 11 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Francisco Assis de Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 536 
 
De acordo: 
 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. 7.327 


