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PROCESSO Nº 28.724/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 347/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 28.724/2021 - EMSERH  

Solicitante: TERESINA GÁS  

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 

incluindo a instalação dos cilindros em regime de comodato, para atender às necessidades 

relacionadas no preparo de refeições, conforme necessidades das Unidades de Saúde Hospital 

Materno Infantil de Imperatriz, Hospital Macrorregional de Imperatriz Dra. Ruth Noleto e Hospital 

Regional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra, administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

empresa TERESINA GÁS, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do 

edital da Licitação Eletrônica nº 347/2021 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 05/11/2021 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 27/10/2021 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 26/10/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa TERESINA GÁS solicitou esclarecimentos sobre o valor de 

referência a qualificação técnica e sistema HIS. Vejamos: 

 
Bom Dia. 

venho através deste cordialmente solicitar esclarecimentos referente este edital 
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347-2021 - CSL EMSERH, com objetivo de fornecimento de gás glp, pelo que 

pude notar não um valor de referência no devido edital, deste modo solicito 

confirmação sobre este ponto se realmente não um valor de referência no edital 
para itens dos referido lotes deste edital. 

atenciosamente; 
 

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 destacar que o sigilo do certame está amparado no art. 43 §2º. Vejamos:  

 

Art. 43 (omissis) 
§2º O orçamento deve ser sigiloso até a fase de formalização do contrato, 

permitindo-se o agente de licitação ou comissão divulgá-lo, anteriormente, na 
fase de negociação, se assim entender conveniente a obtenção de condições 

mais vantajosas, de forma devidamente justificada. 

 

Por conseguinte, vejamos o que dispõe o art. 34 da Lei nº 13.303/16, in verbis:  

 

Art. 34 - O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou 
pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, 

mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta 

Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo 
da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias para a elaboração das propostas.  
 

Observa-se que o intuito da lei é não oferecer o valor estimado aos licitantes, para 

que estes possam apresentar suas propostas conforme os valores por eles considerados 

adequados, trazendo, por consequência, maior vantagem para a Administração Pública.  

O orçamento sigiloso tem sido praticado pela EMSERH com o fim de evitar deslealdade 

de concorrência, fazendo com que as empresas apresentem as reais condições do mercado em 

suas propostas de preço, não se vinculando a possíveis disparidades de preços não observadas 

no momento da cotação realizada pela Administração.  

Esse é o entendimento de Sidney Bittencourt, quando diz que “A justificativa para a 

adoção do orçamento sigiloso é plausível: inexistindo conhecimento prévio do valor referencial 

do objeto contratual, os licitantes tenderão a oferecer um preço menor, mais consentâneo com 

o efetivamente praticado no mercado.” 

Para compreender melhor o assunto, vejamos os seguintes ensinamentos de 

Alexandre Santos de ARAGÃO:  

 

“O Estatuto também garantiu o sigilo do orçamento prévio de estimativa do 

contrato a ser licitado (art. 34), medida que, desde a Lei do RDC, vem causando 
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polêmica, mas que tem prevalecido. As críticas de falta de transparência a nosso 

ver não procedem. Primeiramente, pelo acesso que os órgãos de controle 

mantêm a ele, e porque, de toda sorte, depois da licitação, é divulgado. O mais 
relevante, contudo, para se sustentar a legitimidade do sigilo do orçamento é o 

incentivo à competitividade que propiciam, já que, caso já seja de conhecimento 
prévio, os licitantes tenderiam a mover o seu preço sempre para o entorno do 

estimado pela Administração”. 
 

Urge-se afirmar que a sigilosidade do valor estimado para licitação não constitui 

violação ao princípio da publicidade e legalidade, por força do disposto no §3º do art. 34 da Lei 

nº 13.303/16. Vejamos:  

 

Art. 34 (omissis)  
§ 3o A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que 

tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, 
devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em 

documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que 
solicitado.  

 

Dessa forma, percebe-se que ao aderir o orçamento sigiloso, a administração não 

está fugindo do princípio da publicidade, ou seja, tentando esconder o valor daquela contratação 

da sociedade, mas sim, conforme afirma Ronny Charles (2018), do raciocínio natural inerente às 

relações de negociação, em que uma parte esconde da outra o preço máximo ou mínimo 

aceitável. 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

modificação do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

editalícias, bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 347/2021. 

 

 São Luís – MA, 26 de outubro de 2021. 

 
Vinícius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 3.844 

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


