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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: WINNER INDÚSTRIA DE DESCATÁVEIS LTDA 

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 WINNER INDÚSTRIA DE DESCATÁVEIS LTDA, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 011/2023 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 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 era 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 13/01/2023, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 
Em resumo, a empresa WINNER INDÚSTRIA DE DESCATÁVEIS LTDA solicitou 

esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 
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(...) 

Em análise ao descritivo dos itens 6 e 7 é cobrado de forma correta a 
apresentação dos Laudos previstos nas NORMAS NBR da ABNT, tais como 

NBR 16064 (CAMPOS E AVENTAIS CIRÚRGICOS). Todavia a fim, de não 
resta dúvidas, a NBR 16064 cobrada é a de 2022, a atual vigente no País? 

 
Seguindo com a análise do descritivo, não foi identificado no teor do Edital 

e do Termo de Referência, para os itens 6 e 7 a exigência da apresentação 

dos Laudos previsto na ISO 10993-1, que tem como objetivo a proteção 
dos seres humanos contra potenciais riscos biológicos, decorrentes da 

utilização de produtos para a saúde, quais sãos: 
 

 Citotoxicidade 

 Sensibilização 

 Irritação ou reatividade de intracutânea, 

 

Salienta-se que a ISO 10993-1, é compilada a partir de inúmeras normas 
internacionais e nacionais e guias relativos à avaliação biológica de 

produtos para a saúde. Destina-se a ser um documento de orientação para 
a avaliação biológica de produtos para à saúde, dentro de um processo de 

gerenciamento de risco, como parte da avaliação geral e do 
desenvolvimento de cada produto: 

 

―(...) — os princípios gerais que governam a avaliação biológica 
de produtos para a saúde dentro de um processo de 

gerenciamento de risco, — a categorização a dos produtos, com 
base na natureza e duração do seu contato com o corpo; — a 

avaliação de dados relevantes existentes de todas as fontes; — a 

identificação de lacunas no conjunto de dados disponíveis, com 
base em uma única análise de risco; — a identificação de 

conjunto de dados adicionais necessários para analisar a 
segurança biológica do produto para a saúde; — a avaliação da 

segurança biológica de produtos para a saúde. (...)‖ 
 

A relevância desta ISO, que está presente em nossos produtos com laudos 

da ABNT, se deve a avaliação de biocompatibilidade, obtendo maior 

segurança, adaptabilidade e credibilidade ao produto. 
 
Os produtos para a saúde deverão ser categorizados de acordo com a 
duração prevista do contato, dentre outras:  

 
 ―(...) 

 
a) Exposição limitada (A) - produtos cujo uso cumulativo único; 

múltiplo ou repetido ou cujo contato seja de até 24 h. 

 
                                                           (...)‖ 

 
Para os produtos de Paramentação descartáveis, a tabela de ensaios de 

avaliação a serem considerados informa que, produtos de superfície 

(pele) com duração menor ou igual a 24h, são testados para efeitos 
biológicos de Citotoxicidade, sensibilização e o de irritação ou reatividade 

intracutânea, o que garante maior segurança aos nossos produtos. 
 

Isto posto, em razão da importância do Laudos previstos na ISO 
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10993-1, solicito sanar e retificar quanto a exigência e 

apresentação neste Pregão 6 e 7. E ainda esclarecer se a NBR 

16064 é a 2022, vigente. 
 

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.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, a Gerência Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, 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, 

esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 
(...) 

A empresa solicita esclarecimento acerca dos Itens 06 e 07 – AVENTAL 
CIRÚRGICO, e solicita a inclusão da ISO 10993-1 no Descritivo Técnico 

destes itens. 

 
Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que conforme a especificação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA os Aventais Cirurgicos 
são considerados Produtos para Saúde e, como tal, deve ter registro e 

seguir a legislação vigente. 
 

Em suma, tem-se a concordância de que ao ofertar ou submeter 

propostas para tais itens às empresas candidatas devem seguir na 
integralidade as disposições contidas nas regulamentações vigentes. 

Desta forma, registra-se que os Aventais Cirúrgicos deverão os requisitos 
e métodos de ensaio estabalelecidos na Norma Brasileira vigente - NBR 

16064:2022. 

 
No que se refere à Inclusão da ISO 10993-1, há discordância nesta 

solicitação, visto que a NBR 16064:2022 já contempla os métodos de 
ensaios de biocompatibilidade. 

 

Todavia, ratificamos que os produtos ofertados pelas empresas 
classificadas em primeiro lugar passarão pela Análise Técnica com 

base nas Normas e Resoluções Vigentes, cabendo a EMSERH, 
solicitar Amostra e/ou proceder com Diligência dos itens 

arrematados, conforme: 
 

7.20. A EMSERH poderá solicitar amostras dos 

produtos ofertados pelas empresas 
provisoriamente classificadas(s) em primeiro 

lugar, para fins de avaliação técnica do produto 
ofertado (Acórdão TCU nº 2368/2013 – Plenário), 

nos termos do item 7 do Termo de Referência (Anexo I) 
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deste edital.  

 

3.12.É facultado ao Agente de Licitação: 
 

a) É facultada ao Agente de Licitação ou 
Autoridade Competente da EMSERH, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 
originariamente no envelope contendo a proposta ou 

envelope contendo a documentação, salvo os 
documentos ou informações de caráter elucidativo ou 

esclarecedores dos constantes do processo. 

 
Diante dos fatos elencados, informamos que os descritivos técnicos dos 

Itens 06 e 07 não ferem aos princípios da legalidade. Assim, 
permanecem Inalterados os termos técnicos do referido edital.  

 

               Desta forma, restou claro que as empresas candidatas devem seguir na integralidade 

as condições contidas nas regulamentações vigentes, e que a Norma Brasileira vigente NBR 

16064:2022 já comtemplam os métodos de ensaio de biocompatibilidade. 

  
Portanto, esclarecido o questionamento, não houve necessidade de 

modificação do Edital. 

 
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 
 


