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PROCESSO Nº 73.466/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 197/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 73.466/2021 – EMSERH  

Solicitante: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASLEIRA LTDA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR – GRUPO CURATIVOS, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 

UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

por DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASLEIRA LTDA, devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 197/2021 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 06/07/2021 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 será até o dia 29/06/2021 

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 23/06/2021, ou seja, dentro do prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASLEIRA LTDA 

solicita esclarecimentos acerca do envio da proposta. Vejamos: 
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Deverá ser anexado antes do pregão os documentos de habilitação + proposta 
assinada no portal do Banco do Brasil ou deverá ser encaminhado de acordo 
com o item 13 página 33 quando caso for o vencedor. 

 
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 preenchida, por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcado para acolhimento das propostas.  

Nesse sentido, o envio dos documentos de habilitação e proposta ajustada ao 

lance final somente serão solicitadas pelo Agente de Licitação após a fase de lance e 

para o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar nos termos do item 13.1 

do edital. 

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 as 

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 197/2021, bem como a data de abertura 

do certame. 

             

 São Luís – MA, 24 de junho de 2021. 

 
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.325 

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


