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PROCESSO Nº 172.044/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 011/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 172.044/2022 - EMSERH  

Solicitante: EMPRESA REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

RADIOLOGICOS LTDA – ALFEMA BELEM 

Objeto: Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Aquisição de 

materiais médicos hospitalares, tais quais: avental, bisturi, equipos e outros, para 

atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

mail, pela empresa REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS 

LTDA – ALFEMA BELEM, em face do edital da Licitação Presencial nº 011/2023.  

 
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 24/01/2023 às 09h00min foi o definido para a abertura 

da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até o dia 17/01/2023. 

 
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 interposto 

no dia 12/01/2023, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

RADIOLOGICOS LTDA – ALFEMA BELEM solicitou esclarecimentos sobre o certame. 
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Vejamos: 

 
(...) 
Os itens 18 e 19 - REVELADOR PARA FILMES DE RX E MAMOGRAFIA 
estão invertidos dentro do sistema LICITAÇÕES-E, ou seja, o item 18, 
contendo quantitativo de 1350 unidades, está com PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP, sendo que o mesmo, no Edital, está para 
''COTA PRINCIPAL'' ampla participação. O mesmo acontece no item 19 
no sistema.  
 
Diante do exposto acima, tal divergência entre os itens citados, será 
corrigida? 

 
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.  

Em relação ao questionamento solicitado pela empresa, cumpre destacar que 

ocorreu um equivoco na inserção dos itens na plataforma Licitações-e, onde o item 18 consta 

como cota reservada PARA MEI / ME/ EPP, e o item 19 constando como cota principal, em uma 

clara divergência entre o Anexo II do Modelo de Proposta do Edital e o critério estabelecido 

para participação de empresas na plataforma do Licitações-e, comprometendo ao cumprimento 

de benefícios estabelecidos para MEI / ME/ EPP e prejudicando a participação de empresas 

normais em lote que deveria ser destinado a ampla concorrência. 

 
Desta forma, esclarecemos que o item 18 é destinado a Cota Principal e o 

item 19 possui tratamento diferenciado para MEI / ME/ EPP, destinado a Cota 

Reservada, de acordo com o Anexo II Modelo de Proposta de Preços do Edital, 

conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015. 

[...] 
Art. 9º Os órgãos e entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI 
nas licitações para a aquisição dos bens e serviços divisíveis, desde que não 
importe em prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto. 
 

                     Diante o exposto, informamos que serão readequados os itens 18 e 19, no 
sistema Licitações-e, conforme notificação n° 001 que será publicada no devido sistema e no 
site da EMSERH, de maneira a resguardar a participação das empresas nos itens que estejam 
de acordo em seu enquadramento, isto é, cota principal para ampla concorrência e cota 
reservada restrita a participação de MEI / ME/ EPP.  
 

Portanto, esclarecido o questionamento, não houve necessidade de 

modificação do Edital. 
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IV – DA DECISÃO 

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

demais cláusulas editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Eletrônica 

nº 011/2023 será publicada em meios oficiais. 

 

 São Luís – MA, 20 de janeiro de 2023. 

 
 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 3.844 
 
De acordo: 
 
 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 
 


