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PROCESSO Nº 169.068/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 367/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 169.068/2021 - EMSERH  

Solicitante: BRUNO RÊGO 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na especialidade 

de Nefrologia, com os serviços de Hemodiálise, locação de equipamentos (máquina de hemodiálise e 

osmose reversa), com fornecimento de materiais, insumos, reagentes e serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, para atender a demanda do Hospital da Ilha. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

empresa BRUNO RÊGO, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital 

da Licitação Eletrônica nº 367/2021 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 22/11/2021 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 12/11/2021 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 26/10/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, BRUNO RÊGO solicitou esclarecimentos sobre o edital. Vejamos: 

 
1-      No edital, em seu item 12.5.2, há a exigência de prova de regularidade 

com a fazenda estadual, no entanto, por se tratar de licitação para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de saúde o correto, então, 

não seria a comprovação da regularidade fiscal perante a fazenda municipal da 
sede do licitante? Assim, não seria mais prudente realizar a correção do referido 
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trecho para que as licitantes devam comprovar a regularidade fiscal compatível 

com o objeto da licitação, ou seja, regularidade fiscal perante a fazenda municipal 
da sede do licitante? 

2-      Quanto ao item 12.5.4, do referido edital, há a exigência da prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo às 

empresas sediadas no estado do maranhão, pertinente ao seu ramo de atividade 
compatível com o objeto da licitação. Desta feita, apenas as empresas sediadas 

no estado do maranhão deverão apresentar a referida prova de inscrição no 

cadastro de contribuintes? As empresas que não são sediadas no Maranhão 
também deverão apresentar prova de inscrição no cadastro de contribuintes de 

suas referidas sedes e pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação? 

Quanto à qualificação técnica: 

1-   No item 12.2.1, alínea e, o fundamento legal para a apresentação do 
certificado de registro do equipamento no ministério da saúde está atualmente 

revogado, qual seja, o decreto federal nº 79.094/77, de modo que não seria mais 
prudente indicar a atual legislação, se houver, ou rever a obrigatoriedade da 

referida certidão, uma vez que a necessidade de sua comprovação está 
fundamentada em lei revogada? 

Quanto aos anexos do referido edital: 

1-   Anexo I – A, relação nominal dos profissionais, Anexo I – B, modelo de 
declaração de anuência dos profissionais e Anexo I – C, relação de honorários 

médicos. Deverão ser apresentados os referidos documentos preenchidos pela 
licitante vencedora apenas no ato da assinatura do contrato ou no momento de 

entrega da habilitação, em conformidade com o item 13.1 do edital? 

 
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.  

Vislumbra-se que os requisitos previstos no edital, tem como função verificar a 

comprovação da regularidade fiscal das empresas licitantes que forem participar do certame, não 

afastando a necessidade de apresentação ainda que haja alguma restrição, desde que a empresa que 

apresente esteja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

Sobre a obrigatoriedade de apresentação da regularidade fiscal, esse é o posicionamento 

do Professor Ronny Charles Torres:  

 
“A exigência da regularidade fiscal não apenas visa uma correta censura aos que 

se desviam de suas obrigações fiscais, como também se constitui em norma 

promocional, que garante incentivo aos adimplentes com seus encargos 
tributários; além disso, apresenta-se como um instrumento de garantia da 

isonomia, pois é injusto permitir a participação, no certame, daqueles que não 
honram com suas obrigações fiscais, portanto podem omitir de seus custos tais 

gastos, ofertando propostas menores, mas não melhores para o interesse 

público.” (TORRES, 2017, p. 388) 

 
Assim, entende-se que se comprova a regularidade com a fazenda pública a pessoa física 

ou jurídica que não possuir pendências financeiras, previdenciárias ou tributárias com o referido órgão 
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ou, se existirem débitos, estes se encontrarem com suas exigibilidades suspensas ou integralmente 

garantidas por penhora constituída em ação judicial de execução fiscal. 

Na situação em evidência, em relação ao questionamento 1, informamos que a 

exigência de prova de regularidade com a fazenda estadual, guarda compatibilidade com 

o art. 110, III do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Por sua vez, no tocante ao questionamento 2, a prova de inscrição de 

contribuintes estadual ou municipal, conforme art. 110, IV, do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH, é somente para as empresas sediadas no Estado do 

Maranhão.  

Sobre o item 12.2.1 do edital, informa-se que será procedida a alteração do referido item, 

ressaltando-se, desde já, que a modificação não afeta a formulação das propostas e, 

consequentemente, não é necessário a reabertura dos prazos. 

Por último, quanto anexos (A e B) a Gerência de Gestão Hospitalar informou que deverão 

ser entregues no ato da assinatura do contrato juntamente com a documentação exigida no item 

17.11 Em relação ao anexo C, o mesmo refere-se ao modelo de escala de honorários médicos a ser 

seguido pela Contratante. Referida escala deverá ser entregue juntamente com nota fiscal e demais 

documentações no setor de triagem da EMSERH para posterior pagamento do serviço executado. 

Portanto, esclarecido o questionamento, houve necessidade de modificação do 

edital, de modo que as alterações serão promovidas através de Errata a ser publicada no 

sítio eletrônico da EMSERH. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias, bem como fica mantida a data de abertura da Licitação Eletrônica 

nº 367/2021. 

 

 São Luís – MA, 04 de novembro de 2021. 

 
Vicente Diogo Soares Júnior 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


