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PROCESSO Nº 36.180/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 100/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 36.180/2020 – EMSERH  

Impugnante: PLENA ADVOCACIA - DRA. FERNANDA PEREIRA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender 

a demanda do Hospital Macrorregional de Imperatriz-Dra. Ruth Noleto e Hospital Regional de 

Caxias-Dr. Everaldo Ferreira Aragão. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

PLENA ADVOCACIA - DRA. FERNANDA PEREIRA, devidamente qualificado na peça inicial 

acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 100/2021 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 27/04/2021 às 08h30min 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 será até o dia 19/04/2021 

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 16/04/2021, ou seja, dentro do prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 
Em resumo, PLENA ADVOCACIA - DRA. FERNANDA PEREIRA solicita 
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esclarecimentos acerca do envio da proposta. Vejamos: 

 
Com referência na Licitação Eletrônica n° 100/2021-CSL/EMSERH, venho por 
meio deste solicitar esclarecimento sobre o seguinte tópico: 
7.3. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá: 
b) Preencher, o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a especificação 
dos produtos/serviços, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo 
de Referência e Modelo de Proposta de Preços (Anexo I e Anexo II), com a 
descrição precisa do que pretende ofertar, **podendo complementar as 
informações encaminhando via sistema, através de arquivos (documentos) 
anexos à proposta, vedada a identificação da LICITANTE.** 
DÚVIDA: O envio de Modelo de Proposta de Preços via sistema COM O PAPEL 
TIMBRADO DA EMPRESA E DEMAIS DADOS DA LICITANTE (Razão Social, 
Endereço, Dados do Representante Legal e Informações de Contato), *antes do 
início da sessão de disputa*, configura IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE? 
 

 
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.  

Inicialmente, destaca-se que para participar do certame, a empresa interessada 

deverá fazer sua adesão e cadastrar seu representante legal junto ao Sistema Licitações-e, de 

acordo com o procedimento previsto no item 6 do edital. 

Após estar credenciada junto a plataforma utilizada pela EMSERH nas licitações 

eletrônicas, a empresa deverá encaminhar a proposta, por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horário marcado para acolhimento das propostas. Tal proposta deverá conter as especificações 

detalhadas do objeto ofertado, devendo ser elaborada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, indicando a unidade de fornecimento e 

quantidade para todos os itens, conforme estabelece o subitem 7.1 do edital. 

No preenchimento da proposta no sistema, deverá constar os preços ofertados, 

sendo que no campo “informações adicionais”, conforme já dito acima, deverá especificar os 

serviços ofertados, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência e 

Modelo de Proposta de Preços (Anexo I e Anexo II), com a descrição precisa do que pretende 

ofertar, sendo vedada a identificação da licitante. 

Essa proibição decorre do fato que essa proposta cadastrada no Sistema Licitações-

e estará disponível ao Agente de Licitação após o horário definido para abertura da proposta, no 

caso em apreço às 08h45min de 27/04/2021, bastando que o mesmo aperta a opção “abrir 

propostas”. 
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Portanto, a proposta que é preenchida no Sistema não pode ter identificação de 

nenhum dos licitantes, garantindo a isonomia aos participantes do procedimento licitatório, sob 

pena de DESCLASSIFICAÇÃO daquele que infringir essa norma. 

O edital, prevê no subitem 7.3, “b”, do edital, que o licitante poderá complementar as 

informações encaminhando, via sistema, através de arquivos (documentos) anexos à proposta. 

Percebe-se que trata-se de uma faculdade e não um dever do interessado o anexo de 

documentos, os quais só estarão disponíveis ao Agente de Licitação após a fase de lances. 

Desta forma, resta claro dois pontos:  

1) É obrigatório o preenchimento da proposta no Sistema Licitações, não podendo 

identificar o licitante (com dados como Razão Social, Endereço, Dados do Representante 

Legal e Informações de Contato), ficando disponível esta proposta ao Agente de Licitação 

antes da fase lances, após ele clicar na opção “abrir propostas”, sob pena de 

DESCLASSIFICAÇÃO do participante por infringir o princípio da isonomia do certame; 

 2) Os arquivos anexados ao sistema, não são obrigatórios, mas ao serem anexados 

poderão identificar o licitante com seus dados cadastrais, pois o Agente de Licitação só terá 

acesso a eles após a fase de lances. 

 
Ante o exposto, o questionamento não suscitou a necessidade de alteração do 

edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

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

editalícias da Licitação Eletrônica nº 100/2021, bem como a data de abertura do certame. 

             

 São Luís – MA, 20 de abril de 2021. 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


