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PROCESSO Nº 163.873/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 423/2021 - CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº 163.873/2021 - EMSERH  
 

Solicitante: SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipos para infusão 
continua e controlada de fluídos com comodato de bombas de infusão, para atender as 
necessidades do HOSPITALA DA ILHA administrado pela EMSERH. 
 

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 423/2021 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 27/12/2021 às 08h30min 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 20/12/2021 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 22/12/2021, 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, SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA solicitou 
esclarecimentos a seguir: 
 

Ocorre que, no Anexo I retro citado, não consta a quantidade de bombas 
que será exigida neste edital para a quantidade de equipos de que trata 
o item “4” do Anexo I do edital sob apreço, razão pela qual indaga a 
Manifestante: 
  

- Qual a quantidade de bombas em comodato necessárias para 
o item “4” do Anexo I do edital sob apreço? 
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Com este esclarecimento e a possível modificação do edital tornará mais 
eficaz para os participantes e possibilitará um melhor preço para a 
Administração. 
  

Seguindo as justificativas aqui arguidas, a Manifestante assevera que sua 
intenção é tornar o processo mais claro e eficaz, respeitando a todos os 
princípios jurídicos e mantendo a qualidade acerca dos produtos 
adquiridos, recordando o que a Lei de Licitações 8.666/93, em seu art. 
3º, dispõe: 
  

"A Licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a SELECIONAR A PROPOSTA 
MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA 
MORALIDADE, DA IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, DA 
PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO 
E DOS QUE LHES SÃO CORRELATOS." 
 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Diante do exposto, roga a Manifestante que esse douto Pregoeiro se 
digne de esclarecer a quantidade de bombas que será exigida neste 
edital para a quantidade de equipo de que trata o item “4” (10.000 
UND) do Anexo I do edital sob apreço. 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito pela Gerência da 
Central de Abastecimento Farmacêuticos da Emserh. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA GERÊNCIA DA 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS DA EMSERH. 
 

“Em resposta ao questionamento elaborado pela empresa SELLENE 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, no que se refere ao quantitativo das 
bombas de infusão em regime de comodato, ratificamos que o item 
3.1.1 do termo de referência faz alusão ao quantitativo de bombas de 
infusão, conforme:  
 

3.1.1. Empresa vencedora deverá entregar junto com os equipos, 
através de regime de comodato 250 (duzentas e cinquenta) bombas 
de infusão na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada 
na Estrada da Maioba, no 324, Conceição, Paço do Lumiar - MA, CEP: 
65.130-00, no horário das 07:00 às 16:00 horas, em dias úteis, 
mediante Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH. 
 

Não obstante, caso a empresa possua comodato com especificidade 
Enteral e Parenteral, a cessão em regime dos acessórios/equipamentos 
BOMBAS DE INFUSÃO será de 60 (sessenta) bombas ENTERAIS e 190 
(cento e noventa) bombas PARENTERAIS.” 
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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.  

 
Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que houve necessidade 

de modificação do edital, sendo realizada através da ERRATA 02 que será publicada no site 
www.emserh.ma.gov.br bem como no portal www.licitacoes-e.com.br.  

 

IV – DA DECISÃO 
 

Comunicamos que está ERRATA 002 será disponibilizado no site da EMSERH, 
www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-e.com.br. 

 
Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de Abertura da 

Licitação Eletrônica nº 423/2021, para às 08h30min do dia 21/01/2022, ficando as 
demais condições inalteradas.  

 
Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à 
Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-
7333 
 

 São Luís – MA, 23 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 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

