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PROCESSO Nº 172.054/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 001/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 172.054/2022 - EMSERH  

Solicitante: SILVEIRA E REGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO 

LTDA - EPP 

Licitações - e nº 980899 

Objeto: Aquisição de Indicadores Biológicos com comodato de Incubadora Automática de leitura por 

fluorescência, para atender a demanda das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

empresa SILVEIRA E REGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO LTDA 

- EPP, acostado aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 001/2023. 

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 17/01/2023 às 09h00min foi definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findou dia 10/01/2023. 

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 apresentado no 

dia 12/01/2022, ou seja, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do 

pedido. 

Todavia, ainda que intempestivo o pleito, em respeito aos princípios que regem 

a administração pública, tendo em vista a exposição de questões relevantes trazidas à 

baila pela empresa impugnante, o pedido de esclarecimento será apreciado. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa interessada solicitou os seguintes esclarecimentos sobre o 

certame: 
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(...) 

O Regulamento de Licitações e Contratos da EMSERH em seu artigo 2º, parágrafo 
1º, dispõe que nas Licitações realizadas pela EMSERH aplica-se a Lei 

Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte). Ainda no mesmo Regulamento em seu artigo 104, ratifica-se a 
aplicação do Direito de Preferência e Desempate à Microempresas e Empresas 

de Pequeno porte e especialmente faz menção às condições dispostas nos artigos 
42 a 49 da citada lei. 

Ocorre é que no edital em comento não foram dispostas quaisquer dessas 
referências a participação efetiva das Microempresas em conformidade com a Lei 

123/2006 e o próprio Regulamento Interno, retirando das mesmas a condição 

mais favorável de participação. 
Outrossim, verifica-se que não foram destinadas cotas para participação 

exclusiva das mesmas. 
Ainda observando o edital, o mesmo fala em “lotes” embora haja apenas um 

Lote/item. Esse possível outro lote faltante seria o da participação exclusiva das 

Microempresas? 
No edital estão listadas as unidades dispersas em todo o estado do Maranhão. 

Perguntamos: Quem será responsável pela Instalação das mesmas nessas 
unidades, a licitante vencedora ou a EMSERH? 

Em caso de necessidade de Manutenção “in Loco” das incubadoras quem ficará 
responsável pela mesma? Ainda no mesmo caso, o atendimento caso seja pela 

licitante vencedora deve ser na própria unidade (cidade) ou a EMSERH ficará 

responsável pelo transporte da mesma até sua sede para posterior manutenção 
pela licitante vencedora? 

Quanto às exigências de características da incubadora descritas Abaixo: 
d) Visor inteligente com recurso de contagem regressiva para melhor logística do 

processo; 

e) O visor deverá ser minimamente em LCD ou Touch Screen; 
Tais características acima se apresentam desnecessárias para o processo em 

curso, haja vista que o processo de incubação, ou seja de apenas 1 hora não 
necessitaria de visor para contagem regressiva, tão pouco ser o mesmo com visor 

LCD ou Touch Screen, posto que a função de verificação de tempo poderá ser 
feita através de comando próprio na incubadora. Vale salientar que as 

incubadoras ora instaladas nas unidades vêm atendendo perfeitamente. 

Dessa forma, a presença dessas exigências nas especificações da incubadora só 
faria um aumento de preço no fornecimento das mesmas e um possível 

afastamento de licitantes, prejudicando a competitividade. 
Poderão ser cotadas as incubadoras com as características iguais às que hoje 

estão instaladas nas diversas unidades da EMSERH? 

 

Ante o exposto, passa-se à análise dos pedidos de esclarecimento acima transcritos. 

 

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.  

Em relação aos primeiros questionamentos suscitados pela empresa interessada, destaca-

se que os benefícios estipulados pela Lei nº 123/2006 e Lei Estadual nº 10.403/2015, não se aplicam 

ao presente certame, tendo em vista que o objeto licitado não se amolda aos casos previstos nos 

referidos diplomas legais. 
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Para melhor justificar a informação acima, o setor requisitante mencionou à fl. 02, que o 

objeto da solicitação possui natureza de bem indivisível. Para tanto, discorreu: 

 

1.1 O objeto dessa solicitação é um bem indivisível, devido à necessidade de 

organização, padronização e distribuição dos equipamentos dentro na Unidade 
de Saúde. Desta forma a aquisição dos Indicadores Biológicos para uso em 

Incubadora automática de leitura por fluorescência, acontecerá por LOTE. 
Portanto, é imprescindível que esses indicadores sejam compatíveis com as 

incubadoras, em regime de comodato. Além de oferecer treinamento de toda 

equipe assistencial, garantindo maior segurança aos profissionais quanto ao 
manuseio do aparelho, e consequentemente à assistência prestada. 

 

Ressalta-se que a redação acima foi reproduzida no subitem 3.1 do Termo de Referência, 

desta feita, justifica-se a realização do certame por Lote Único, pois revela-se como melhor escolha 

para evitar-se prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto a ser licitado. 

Em relação às demais questões ventiladas e em razão da natureza do objeto os autos 

foram remetidos ao setor competente, Gerência da Central de Abastecimento Farmacêutico-

CAF/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a 

decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação do referido setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

418/418v, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 

Processo nº 172.054/2022: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
apresentado pela empresa SILVEIRA E RÊGO, referente à Licitação Eletrônica Nº 

001/2023 – CSL/EMSERH. Após consulta o setor competente, informa que: 
DA ANÁLISE 

Em resposta ao questionamento sobre a responsabilidade de instalação das 

incubadoras, ratificamos os termos editalícios, que dispõem: 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.10. A CONTRATADA se responsabilizará pela instalação e 
treinamento operacional dos equipamentos nas Unidades de Saúde, 

em comum acordado com a CONTRATANTE, conforme item 9 (dos 

Treinamentos). 
9. DOS TREINAMENTOS 

9.1. A empresa vencedora deverá fornecer cursos e treinamentos, práticos e 
teóricos, para a equipe responsável, visando o correto uso do material e a 

educação continuada, de acordo com cronograma a ser estabelecido 
em comum acordo com a EMSERH (local, data e hora). 

Em suma, visando os princípios da ampla concorrência e isonomia, os 

treinamentos e/ou instalações dos equipamentos poderão ser realizados de forma 
presencial ou à distância, desde que sejam atendidos os termos deste edital. 

Sobre as manutenções dos equipamentos em regime de comodato, reiteramos 
que cabe a CONTRATADA efetuar as manutenções preventivas e/ou 

corretivas do equipamento, conforme subitem 5.1, alíneas: 

j) A incubadora fornecida pela empresa deverá estar em perfeito estado de 
uso, sem marcas, amassados, arranhões ou outros problemas físicos, 

cabendo à Contratada efetuar as manutenções preventivas e/ou 
corretivas do equipamento, de acordo com orientações do fabricante. 

k) A incubadora ficará em poder da EMSERH durante toda a vigência do 
contrato, e caso apresente defeitos deverá ser substituída por outra, 
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de mesma marca e modelo, sem ônus para a EMSERH, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis. 

No que se refere ao Transporte das INCUBADORAS, ressaltamos que para o 
maior acompanhamento dos comodatos, a Entrega e Retirada dos 

Equipamentos será efetuada diretamente na CENTRAL DE ABASTECIMENTO 

FARMACEUTICO – CAF, conforme subitem 3.2: 
“Empresa vencedora deverá entregar junto com os indicadores, através de 

regime de comodato 26 (vinte e seis) Incubadoras de Leitura Rápida POR 
MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA na CENTRAL DE ABASTECIMENTO 

FARMACEUTICO – CAF, localizada na Estrada da Maioba, nº 324, Conceição, 
Paço do Lumiar/MA, CEP: 65.130-000, no horário das 07:00 às 16:00 horas, 

em dia úteis, mediante Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH”. 

Quanto às características mínimas das incubadoras, subitem 5.1 DO 
EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO – INCUBADORA DE LEITURA 

RÁPIDA POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, acataremos as alegações da 
licitante. Assim, solicitamos a exclusão das alíneas a seguir: 

d) Visor inteligente com recurso de contagem regressiva para melhor logística 

do processo; 
e) O visor deverá ser minimamente em LCD ou Touch Screen 

 

Portanto, ressalta-se que o pedido de esclarecimento suscitou a necessidade 

de confecção de NOVO EDITAL que rege a Licitação Eletrônica nº 001/2023, tendo em 

vista que os argumentos invocados quanto as características mínimas das incubadoras 

justificam a modificação dos termos inicialmente estabelecidos. 

Por fim, comunicamos que será disponibilizado NOVO EDITAL com as alterações no 
site da EMSERH, www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do licitações-e, www.licitacoes-
e.com.br. 

. 
 

IV – DA CONCLUSÃO 

Desta feita, esclarecidas as dúvidas suscitadas, mantém-se inalteradas as demais 

cláusulas editalícias da LE nº 001/2023. 

Informa-se que nova data para abertura da Licitação Eletrônica nº 001/2023, será 

publicada no sítio eletrônico da EMSERH e no sistema “Licitações-e”, utilizado para realização dos 

atos pertinentes ao referido procedimento. 

São Luís – MA, 06 de março de 2023. 

 

Thyago Monte Souza 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 12.481 

 
De acordo: 

 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 

 


