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PROCESSO Nº 179.162/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 424/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179.162/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES, TIPO DIVERSOS XVIII, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH, EM CONSONÂNCIA COM 
AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
SELLENE COMÉRIO E REPRESE TAÇÕES LTDA, devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 424/2021 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 15/12/2021 às 08h30min foi o definido para a 
abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento 
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 07/12/2021 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. 

 
Logo, por ter sido protocolado às 09h15min. do dia 07/12/2021, portanto o 

pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

Após análise e manifestação da Gerência de Engenharia e Manutenção da 
Emserh, setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pela empresa SELLENE COMÉRIO E REPRESE TAÇÕES LTDA: 
 
a) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA SELLENE COMÉRIO E REPRESE TAÇÕES 

LTDA. 
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O presente edital tem como OBJETO a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de materiais médicos hospitalares, 
tipos diversos XVIII, para atender as necessidades das 
unidades hospitalares administradas pela EBSERH, em 
consonância com as especificações, quantitativos e condições 
constantes no termo de referência. 
 
O item “5” do Anexo II (Termo de Referência) do edital sob apreço, 
referente ao cateter, solicita produto com a seguinte 
especificação/descritivo: 
  

ITEM 5: “CATETER CENTRAL PARA INSERCAO PERIFERICA 
(PICC) 5F X 60 A 65CM - CATETER VENOSO CENTRAL, DE 
ACESSO PERIFÉRICO, PARA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL 
DE LONGA PERMANÊNCIA, PREFERENCIALMENTE EM 
SILICONE OU MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, EXTRA MACIO 
MEDINDO 5FR X 60 A 65CM DE COMPRIMENTO, COM 
INTRODUTOR, DUPLO LÚMEN, DEMARCADO EM CENTÍMETROS 
POR TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, NÃO PREJUDICIAL À 
SAÚDE, APIRÔGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 
PREFERENCIALMENTE CONTENDO COBERTURA PLÁSTICA QUE 
MANTÉM O CATETER ESTÉRIL ATÉ O MOMENTO DA 
INTRODUÇÃO NA VEIA. ACOMPANHA NO MÍNIMO: 
INTRODUTOR PERIFÉRICO COM AGULHA COMPATÍVEL, 
ESTÉRIL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL 
EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA 
ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM 
ÓRGÃO COMPETENTE” 

 
Ocorre que, a punção de Cateteres Centrais de Inserção Periférica 
(PICC) tem duas técnicas que podem ser utilizadas: a Técnica 
Convencional ou Punção Direta; e, a Técnica de Seldinger Modificada 
com uso de ultrassonografia para guiar o procedimento. 
 
Na utilização da técnica convencional/direta, o profissional realiza a 
punção de acordo com o que ele consegue enxergar e apalpar da 
rede venosa do paciente, sendo esta técnica hoje indicada apenas 
para neonatos. 
 
Na técnica de Seldinger Modificada Guiada por Ultrassom, o 
profissional consegue através do aparelho de ultrassom visualizar a 
rede venosa do paciente, conseguindo ver qual a localização exata, a 
profundidade e se há válvulas que possam impedir a progressão do 
cateter, sendo esta técnica, hoje, a mais indicada devido a taxa de 
assertividade, segurança para o paciente e menores taxas de 
complicações, padrão ouro em segurança para o paciente. 
 
O padrão ouro em segurança do paciente, assim sendo para atender 
a RDC 36, é que as punções sejam realizadas com técnica de 
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visualização, o qual é recomendado desde 2011, pelo Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) , Infusion Nursing Society 
(INS) 2016, e pela ANVISA 2017, a utilização de ultrassom para as 
punções venosas em sua totalidade, razão pela qual os cateteres 
comercializados devem atender a NR 32, assim como as instituições 
de saúde. 
 
Quanto aos “Kits” de punção como a inserção convencional (Punção 
Direta) requer menos tecnologias, o qual é composto de cateter e 
introdutor Peel Way, que precisa ser extremamente calibroso para 
que se possa progredir o cateter na rede venosa do paciente, motivo 
pelo qual as taxas de complicações são elevadas e depende da 
expertise do profissional que esta insertando o cateter. 
 
Já o “Kit” da técnica de Seldinger Modificada Guiada por Ultrassom é 
composto de capa estéril, com gel estéril e anguladores para punção 
assertiva e guiada, cateter que pode ser silicone ou poliuretano de 
terceira geração, guia de agulha de 21 Gauge, que é extremamente 
fina para não lesionar pele e vaso do paciente, bisturi para realização 
de dermatotomia, a mais delicada possível, estabilizador sem sutura 
para fixação e estabilização sem sutura conforme recomendação da 
ANVISA 2017 e Micro introdutor Peel Way, sendo assim considerado 
a técnica de padrão ouro em inserção de cateteres seguindo todas as 
recomendações ANVISA 2017, CDC 211 e INS 2017. 
 
Atualmente, alguns hospitais públicos utilizam essa tecnologia (PICC 
com técnica de Seldinger modificada guiado por Ultrassom), como é 
o caso do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 
(HUUFPI/EBSERH), que fez aquisição recente através do Pregão 
Eletrônico de n° 88/2020. 
 
Outro órgão público que podemos citar é a Secretaria Estadual de 
Saúde do Ceará, que faz uso dessa tecnologia desde 2015. 
 
O estudo “A randomised, controlled trial comparing the long-
term effects of peripherallt inserted central cathteter 
placement in chemotherapy patients unsing B-mode 
ultrasound with modified Seldinger technique versus blind 
puncture, 2014.”, publicado no “European Journal of Oncology 
Nursing”, com o objetivo avaliar as diferenças entre o PICC 
Convencional versus PICC pela Técnica de Seldinger Modificada, 50 
experimental versus 50 controle, relacionados à: complicações, 
desconfortos e custos; CONCLUIU que a taxa de sucesso na técnica 
convencional foi de 50% versus 90% na técnica de Seldinger 
Modificada, podendo esta chegar a 99%, dependendo do treinamento 
e expertise dos insertadores. 
 
Conforme comprovado pelo estudo, o PICC inserido por punção direta 
existe a possibilidade de ser usado mais de um cateter para que o 
procedimento seja concluído, correndo o risco inclusive de insucesso. 
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O estudo acima publicado pelo Jornal Europeu de Enfermeiras 
Oncológicas teve o objetivo de avaliar as duas técnicas para verificar 
o impacto que a realização de cada uma delas traziam. O resultado 
encontrado foi: 
·        Pacientes que realizavam punção convencional 18,7% deles 
evoluíram com tração acidental do cateter devido má localização do 
mesmo, enquanto que, no grupo que o PICC foi implantado com 
técnica de Seldinger por ultrassom, apenas 4% tiveram perda do 
cateter. 
·        22,9% dos pacientes que tiveram a inserção do PICC por 
técnica convencional evoluíram com flebite enquanto que, no grupo 
de Seldinger guiado por ultrassom, nenhum paciente evoluiu com 
flebite. 
·        8,7% dos pacientes que realizaram punção direta evoluíram 
com trombose enquanto que, nos pacientes que tiveram cateter 
inserido por técnica Seldinger por ultrassom, nenhum paciente 
evoluiu com trombose. 
 
Um estudo foi realizado pelo Dr. Spencer em 2008, mostra que, 
quando se utiliza punção guiada por ultrassom, apenas 16% dos 
pacientes necessitam mais do que uma tentativa de punção enquanto 
aqueles que utilizam a técnica convencional 83% deles necessitam 
mais do que uma tentativa, gerando, assim, um gasto maior de 
tempo para realização do procedimento, não sendo seguro devido a 
baixa taxa de assertividade e um risco de complicações para estes 
pacientes que precisaram de mais de uma tentativa e, por 
consequência, aumento de gastos. 
 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
Diante do exposto, roga a Manifestante que essa douta Pregoeira se 
digne de esclarecer acerca da aceitação de produto com a seguinte 
descrição técnica àquele solicitado no item “5” do Anexo II do edital 
do certame sob apreço com a seguinte especificação: 
 

ITEM 5: Cateter Intravenoso 5FR duplo-lúmen de longa 
permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex 
biocompatível, com sulfato de bário 
radiopaco,  desenho  cônico  reverso  resistente  à  torção, 
duplo  lúmen,  5Frx  55cm de comprimento. Velocidade máxima 
de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, 
com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, 
microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 
0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha 
introdutora de 21G, ambos com dispositivo de 
segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a 
integridade do produto e abertura asséptica respeitando a 
legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico. Acrescentando: Conjunto para punção vascular – 
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Composto por kit de punção por ultrassom para agulhas de 
21GA, cobertura plástica estéril de 120 cm de comprimento, 
para transdutor, acompanhada por dois elásticos fixadores livre 
de látex, sachê estéril contendo 20g de gel condutor, 
anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 1.0, 1.5 
e 2.0 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado 
em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
Sendo a proposta da Manifestante aceita para o item acima, a mesma 
se compromete em fornecer 01 (um) equipamento de Ultrassom 
modelo Site Rite 8, Voltagem 100 a 240 W/50-60Hz, frequência 7,5 a 
10 MHz, dimensões do aparelho 30 x 22 x 5 cm, peso 2,3 Kg, 
dimensões da tela 10,04 polegadas,  em regime do comodato ou 
disponibilizado de acordo com necessidade do órgão (itinerante) sem 
nenhum custo mais para a EMSERH, além de apresentar um 
plano de capacitação/qualificação/habilitação para os 
profissionais (médicos e enfermeiros) para o manuseio do 
equipamento e realização dos procedimento/inserção do 
cateter central de inserção pela técnica de Seldinger 
Modificada Guiada por Ultrassom. 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS - CAF. 

 

a) Após análise e manifestação da Central de Abastecimento Farmacêuticos - CAF, 
setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela 

empresa SELLENE COMÉRIO E REPRESE TAÇÕES LTDA: 

 
RESPOSTA 001: 

 
Considerando o REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS que estabelece normas sobre licitações e contratos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
locações e alienações de bens e ativos no âmbito da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares-EMSERH, nos termos da Lei nº 
13.303, de 30.06.2016, que dispõe no Título I:  

Art. 2°. As contratações são precedidas de licitação, ressalvadas 
as hipóteses de contratações diretas previstas neste 
Regulamento, destinando-se garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a assegurar a seleção da proposta 
mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 
objeto, evitando operações em que se caracterize sobrepreço 
ou superfaturamento, observados os princípios da legalidade, 
da celeridade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, 
do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade, do 
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julgamento objetivo, da finalidade, da motivação, da ampla 
defesa, do contraditório, do justo preço e da seletividade. 

 
Ocorre que, após alinhamento dos setores de Gestão 

Hospitalar/EMSERH e CAF/EMSERH acerca dos serviços de 
implantação do PICC nas Unidades de Saúde, fez-se necessário 
redimensionamento deste serviço, deixando de fazer parte da Central 
de Abastecimento Farmacêutica - CAF a Aquisição dos Materiais 
(PICC) e passando a ser responsabilidade da Gestão Hospitalar, 
visando à economicidade e efetividade dos serviços ofertados nas 
Unidades de Saúde. 

É importante ressaltar que a presente justificativa não vincula a 
decisão superior acerca da conveniência e oportunidade do ato de 
revogação da solicitação, apenas faz uma contextualização fática e 
documental com base naquilo que foi carreado neste processo 
licitatório. Todavia, vem somar no sentido de fornecer subsídios à 
Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe à análise e a 
decisão pela revogação. 

 
Comunicamos que está ERRATA 001 com a exclusão dos itens 3, 4, 5 e 6 

devido a revogação dos mesmos 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 permanecem mantidas as demais condições 

edilícias e FICA MANTIDA a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 

424/2021-CSL/EMSERH (para as 14h30min do dia 15 de dezembro de 2021, por meio do 

site www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a 

sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, 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), 13 de dezembro de 2021 

 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Junior 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 7.327 

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

