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PROCESSO Nº 191.722/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 148/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 191.722/2020 – EMSERH  

Impugnante: BRINGEL ADVOCACIA  

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em exames 

para diagnósticos médicos em Ultrassonografia, para atendimento a demanda ambulatorial e de 

internos do Hospital de Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes Filho, administrado pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

BRINGEL ADVOCACIA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do 

edital da Licitação Eletrônica nº 148/2021 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 02/06/2021 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 26/05/2021 

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 28/05/2021, ou seja, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE 

do pedido. 
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Entretanto, em respeito aos princípios inerentes aos processos licitatórios, 

e tendo em vista a relevância técnica do pedido, o mesmo será conhecido e apreciado. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, o BRINGEL ADVOCACIA solicita esclarecimentos sobre a proposta de 

preços e qualificação técnico-operacional, no tocante a apresentação quantitativa de equipe 

técnica. Vejamos: 

 
1. DO ENVIO DA PROPOSTA: 
O item 7.1.1. prevê que "a proposta de preços, contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado, deverá ser elaborada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, indicando a unidade 
de fornecimento e quantidade para todos os itens", enquanto o item 7.3. 
estabelece que "ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante 
deverá: a) Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s) em 
real(s), junto ao(s) qual(is) considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre 
o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza), 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". 
Acontece que, no formulário específico do sistema, tem-se apenas o local para 
informar o VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O LOTE 
(...) 
Dai questiono se é para ser enviado, quando da apresentação da proposta inicial, 
os valores unitários e todas as demais especificações previstas no MODELO DE 
PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO II? 
Caso a resposta seja afirmativa, em qual campo do formulário deve constar tais 
informações? 
 
2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 
O item 12.3.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:  prevê a necessidade de 
apresentação de c) Certificado de registro do equipamento no Ministério da 
Saúde, fornecido através do seu órgão competente conforme art. 14, parágrafo 
4º, do Decreto Federal nº 79.094/77, ou publicação no Diário Oficial da União ou 
Certificado de Isenção do Registro no Ministério da Saúde, Conforme RDC 
185/04. 
Ocorre que, se por um lado, o Decreto Federal nº 79.094/77 foi revogado pelo 
Decreto n° 8.077/2013,  o RDC 185 trata de registro, alteração, revalidação 
e cancelamento do registro de produtos médicos. Objeto que não se confunde 
com o do presente certame.  
Dai questiona-se a viabilidade, necessidade e legalidade de tal exigência. 
 

 
Diante dos questionamentos acimas transcritos, passa-se a análise do mérito. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
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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. 

  

Analisando os pontos suscitados no pedido de esclarecimento, é importante 

mencionar que o licitante, ao inserir a proposta no sistema, deverá cadastrar o valor total do lote, 

juntamente com a descrição do objeto. 

 

Ademais, em relação as informações detalhadas, estas deverão ser apresentadas de 

acordo com o Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, contendo as informações previstas no 

item 7.10 do edital, ao passo que, nos termos do item 13.1 do edital, somente a licitante 

classificada provisoriamente em primeiro lugar é que fará o envio da proposta ajustada ao lance 

final. 

 

Outrossim, no tocante ao questionamento técnico, 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. 

 

Por sua vez, a Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo 

colacionado às fls. 178, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa BRINGEL 

ADVOCACIA. Observemos: 

 
Informamos que os serviços de ultrassonografia serão prestados nas 

dependências do Hospital Tarquínio Lopes Filho – Hospital do Câncer e será 
utilizado para realização dos exames o aparelho que é de responsabilidade da 

CONTRATANTE (conforme consta especificações ANEXO I), não sendo, portanto, 

necessária a apresentação na qualificação técnico – operacional do que consta o 
subitem 12.3.1, alínea “c”, acima citada. 

Diante do exposto, ACATAMOS o pedido e solicitamos a exclusão da referida 
alínea C do item 12.3.1 da análise técnico-operacional. 

 

Portanto, diante do que fora exposto e conforme manifestação da Gerência de Gestão 

Hospitalar, o questionamento suscitou a necessidade de alteração do edital através da Errata 

n° 001, a qual foi publicada, nesta data, no site da EMSERH e no Sistema Licitações-e, com a 

exclusão do item 12.3.1, alínea “c”. 
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IV – DA DECISÃO 

 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 148/2021, ficando remarcada a data 

de abertura da sessão para o dia 02/07/2021, conforme aviso publicado no sítio 

eletrônico da EMSERH. 

            

 São Luís – MA, 07 de junho 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 


