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ESCLARECIMENTO 001 

 
 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 002/2020 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 155.571/2019 – EMSERH 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, incluindo o fornecimento de 
todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os insumos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender as 
necessidades do HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA, Unidade (s) de 
Saúde administrada (s) pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no 
dia 23 de julho do ano corrente, pela empresa Lavebrás Gestão Têxteis S.A, 
esclarecemos o que segue: 
 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 
 

De acordo com o subitem 5.1 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 29/01/2020 foi o definido, 
inicialmente, para a abertura da sessão, o prazo para que qualquer pessoa 
possa solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em 
epígrafe era até o dia 22/01/2020, no horário em que se encerra o expediente 
da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que esse prazo está disposto no §2º do 
art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, ou seja, 
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. 65. §2° 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.” 
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Logo, por ter sido encaminhado no dia 08/01/2020, 
portanto, dentro do prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 

II – DO QUESTIONAMENTO 

A empresa Lavebrás Gestão Têxteis S.A, efetuou o 
seguinte questionamento: 
 

“ Referente ao Pregão Eletrônico promovido pela EMSERH, 
gostaríamos de esclarecer as seguintes questões: 
  
O pagamento se dará pelo Kg da roupa suja ou limpa? 
A Contratada deverá fornecer funcionários para as 
dependências da Contratante? Caso positivo, quantos? 
A Contratada deverá fornecer algum tipo de rastreabilidade nos 
enxovais locados? Ex: Silk, logomarca, chip 
A Contratada deverá fornecer carros de 
coleta/prateleira/gaiolas? Caso positivo, quantos?” 

  
 
. 

III – DA RESPOSTA  

 

 

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram 
encaminhados à Diretoria Administrativa, para análise e manifestação. Desse 
modo, o referido setor, através da Gerência de Gestão da Qualidade, conforme 
o Despacho colacionado à fl. 3148, informou o seguinte: 

 
“Segue resposta para os questionamentos da Empresa Elis 
(folha 311) conforme solicitado pela Gerência Administrativa. 
Segue respostas: 
 
1. O pagamento se dará pelo Kg da roupa suja ou limpa? 

Conforme procedimento a roupa que será pesada na 
unidade será de roupa suja. Entendemos que esse seja um 
procedimento da contratada cobrar o Kg pela roupa limpa, 
visto os custos do procedimento de lavagem e desinfecção 
da roupa. 
 

2. A Contratada deverá fornecer funcionários para as 
dependências da Contratante? Caso positivo, quantos? 
Não. Entretanto, deverá haver funcionários da contratada 
para recolher da Sala de Roupa suja, acompanhar e validar 
a pesagem no momento do recolhimento da unidade bem 
como na entrega da roupa limpa. 
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3. A Contratada deverá fornecer algum tipo de 
rastreabilidade nos enxovais locados? Ex: Silk, 
logomarca, chip 
Não. Entretanto de a Contratada entender que esse é um 
item do processo da mesma, poderá utilizar sem custos 
para a Contratante. 
 

4. A Contratada deverá fornecer carros de 
coleta/prateleira/gaiolas? Caso positivo, quantos?” 
Não. Entretanto a Contratada deverá possuir carros próprios 
para o transporte de entrega de roupa limpa e coleta de 
roupa suja devidamente separados conforme função, 
higienizados e identificados. 

 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 
inalteradas as cláusulas editalícias, porém FICA REMARCADA, a data da 
Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 002/2020-CSL/EMSERH para 
as 08h30min (horário de Brasília) do dia 06 de fevereiro de 2020, no site 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de 
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., 
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, 10 de janeiro de 2020. 

 
 

 
_________________________________ 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
 
 

_________________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matricula n° 1753 


