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PROCESSO Nº 128.149/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 008/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 128.149/2020 – EMSERH  

Impugnante: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – VIVAMAR HOSPITALAR  

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de SUPLEMENTOS 

NUTRICIONAIS (para o tratamento de Epidermólise Bolhosa) para atender as necessidades das 

Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, por 

M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – VIVAMAR HOSPITALAR, devidamente qualificado 

na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 008/2021 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 02/02/2021 às 09h00min foi o definido para a abertura 

da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar 

esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 26/01/2021 

às 18h00min, 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 o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 28/01/2021, ou seja, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE 

do pedido. 

Contudo, embora intempestivo o esclarecimento, em respeito aos 

princípios que regem os processos licitatórios, é importante este órgão se manifestar 

sobre os questionamentos técnicos invocados, tendo em vista relevância destes. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em síntese, a empresa M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – 

VIVAMAR HOSPITALAR solicita esclarecimentos referentes aos descritivos dos itens 2 e 3. 

Vejamos: 

 

Prezados, gostaríamos de solicitar esclarecimento referente aos descritivos dos 

itens número 2 e 3 onde, nos itens citados, é solicitada a "isenção de lactose". 

Em relação a essa  requisição gostaríamos  de questionar  a essa instituição  a 

possibilidade da concorrência do produto o qual representamos, da marca 
Fresenius Kabi, nos itens  relacionados abaixo: LOTE 2 - FREBINI ENERGY DRINK 

200 ML OTE 3 - FREBINI ENERGY DRINK 200 ML 
Recentemente houve a implantação e vigência por parte da ANVISA da RDC Nº. 

21, que dispõe sobre o regulamento para rotulagem de produtos para nutrição 

enteral (suplementos nutricionais completos e dietas enterais) no Brasil. Essa 

RDC não tem o objetivo de definir as indicações clínicas dos produtos enterais ou 

condutas dos profissionais de saúde, mas apenas de estabelecer as regras para 

fins de registro e rotulagem dos produtos. 

Nesta, a ANVISA padronizou a utilização de alegações nos rótulos para esta 

categoria de produtos. Quando falamos do uso da alegação "Sem lactose, não 

contem lactose ou isento de lactose", fica autorizada que tal alegação somente 

pode ser  utilizada no rótulo quando o produto tiver uma quantidade de lactose 

inferior a 25mg/100 kcal. Mas vale lembrar que de acordo com vários órgãos 

internacionais, quantidades de lactose superiores ao descrito pela ANVISA, são 

autorizados em outros países com a alegação "Clinicamente Isento de Lactose", 

pois entende-se que, ao utilizarmos fontes protéicas como caseinato ou proteína 

do soro do leite em formulas como as enterais, fica impossível do ponto de vista 

tecnológico manter níveis tão baixos e/ou próximos de "zero". Isso porque esses 

ingredientes possuem um residual de nutrientes do leite, sendo um deles a 

lactose. 

 

Diante do pedido acima transcrito, 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.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo colacionado às 

fls. 136, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa M. A. SILVA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – VIVAMAR HOSPITALAR. Observemos: 

 

No que compete a esta Gerência: 



                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 3 de 3 

PROCESSO Nº 128.149/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

Com relação ao apresentado, informamos que será considerado o 

descritivo de acordo com o exigido no edital da licitação eletrônica nº 

08/2021, que é soberano. Frisamos que na fase de análise técnica, será 

realizada a avaliação do produto que apresentar o menor preço, ou seja, 

o1º colocado; momento no qual será analisado a ficha técnica do 

produto para verificação se atende ao solicitado em Edital e se atende a 

todos os critérios para habilitação e classificação do licitante. 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, o 

questionamento não suscitou a necessidade de alteração do Edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 008/2021, bem como a data de 

realização do certame, tendo em vista que o pedido foi intempestivo e não provocou 

alteração do edital. 

    

 São Luís – MA, 01 de fevereiro de 2021. 

 
Vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 3.844 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 7.327 


