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PROCESSO Nº 124.913/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 355/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº 124.913/2021 - EMSERH  
 

Solicitante: FUJICOM  
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de testes de determinação 
de hemoglobina e análise de pulsação dos candidatos à doação de sangue e de pacientes, por 
método não invasivo com equipamentos em regime de comodato para o hemocentro coordenador 
e hemonúcleos que compõem a hemorrede do maranhão. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, 
pela empresa FUJICOM, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do 
edital da Licitação Eletrônica nº 355/2021 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 12/11/2021 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 05/11/2021 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 08/11/2021, ou seja, fora prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do 
pedido. 

Entretanto, em respeito aos princípios que regem os processos licitatórios 
e considerando a relevância do pedido, o mesmo será respondido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 
 

Em resumo, FUJICOM solicitou esclarecimentos a seguir: 
 

Será necessário anexar os documentos de habilitação e de proposta 

antecipadamente ou apenas posterior conforme exigido no item (13. DO 

ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA) ? 
 

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.  
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Conforme item 7.1 do edital, a empresa deve encaminhar a proposta no sistema 
licitações-e até a data e horário marcado para o acolhimento da proposta, quando então será 
encerrado automaticamente a fase de recebimento da proposta e, conforme item 7.3 do edital, 
a empresa deve registrar o valor global da proposta com a inclusão de todos os custos 
operacionais encargos etc. Vejamos: 
 

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até 
a data e horário marcado para acolhimento das propostas, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
7.3. A licitante deverá registrar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global da proposta (item/lote), já inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 
 

Outrossim, em relação ao envio dos documentos, destaca-se que a empresa deverá 
apresentar a Proposta de Preços readequada ao valor final e documentos de habilitação, serão 
enviados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação do Agente de Licitação, nos 
e-mails indicados no item 13.1, senão vejamos: 

 

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá 
encaminhar a “proposta ajustada ao lance final”, bem como os “documentos de 

habilitação”, por meio do menu “opções” e depois “incluir anexo proposta” no 

sistema Licitações-e ou através dos e-mails “csl@emserh.ma.gov.br” ou 
“amaral.neto@emserh.ma.gov.br’ no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após 

convocação do Agente de Licitação via chat, podendo ser prorrogado por igual 
período mediante apresentação de justificativa/solicitação da licitante e aceita 

pelo Agente de Licitação. 
 

Insta ressaltar que a proposta enviada deve atender todos os requisitos previstos no 
item 7.10 do edital. 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que não houve 
necessidade de modificação do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as 
cláusulas editalícias, no entanto, a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 
355/2021 será publicada nos meios oficiais. 
 

 São Luís – MA, 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 7.327 


