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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: VITAL FORTE HOSPITALAR 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 VITAL FORTE HOSPITALAR 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, contudo, conforme aviso que será publicado no dia 23 de janeiro de 

2023, a referida sessão terá nova data de abertura. 

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. 

 
Desta feita, em razão do adiamento, apesar do pedido de esclarecimento 

ter sido encaminhado no dia 19/01/2023, reconhece-se, portanto, a 
TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 
Em resumo, a empresa VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA solicitou 

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

Continuamente, o questionamento desta empresa em sede de 
esclarecimento diz respeito ao descritivo dos itens 02 e 03 do anexo 

Modelo de Proposta do edital em epígrafe, conforme abaixo? 
 

02 e 03 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. FRASCO COM 
CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.000 ML, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM 

PLÁSTICO APROPRIADO SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, GRADUADO DE 

100 EM 100ML, COM EXTENSÃO DE PVC, APROXIMADAMENTE DE 130CM, 
COM CONECTOR PARA SONDAS, DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NO LEITO. 

EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA 
MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. 

 

Ao realizarmos pesquisa juntamente aos fornecedores desta distribuidora, 
para participação neste processo de compra, um deles nos suscitou dúvida 

sobre a descrição acima, pois desconhece tal insumo, nos sugerindo o 
questionamento, conforme anexo a este. 

 
Neste sentido, a empresa Vital Forte Hospitalar pede que seja esclarecido 

se a descrição está escorreita ou se houve equívoco em algum detalhe da 

mesma. 
 
Colocado esta dúvida, a empresa aguarda posicionamento desta GCC o 

quanto antes, tendo em vista que o certame está marcado para o dia 24 
deste mês. 

 
A empresa ressalva ainda que o único intuito deste requerimento é o 

melhor decorrer deste processo licitatório, para que itens supracitados não 

fracassem, dando margem à ampla concorrência sob o real preço praticado 
no mercado e atendendo, sem restar qualquer dúvida, as reais 

necessidades das unidades sob gerenciamento desta EMSERH. 
 

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: 

 
(...) 

Considerando o questionamento da referida empresa e para maiores 

esclarecimento quanto aos Itens licitados, ratificamos o Descritivo 
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Técnico licitado dos itens 02 e 03. 

 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. FRASCO COM 
CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.000 ML, 

DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PLÁSTICO APROPRIADO 
SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, GRADUADO DE 100 EM 

100ML, COM EXTENSÃO DE PVC, APROXIMADAMENTE 
DE 130CM, COM CONECTOR PARA SONDAS, 

DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NO LEITO. EMBALAGEM 

INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA 
MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. (grifo nosso).  

 
Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que em pesquisa identificamos que 

existem Marcas no Mercado que atendem ao Descritivo Técnico Editalício. 

Desta forma, permanecem Inalterados os termos técnicos do 
referido edital.  

            
   

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, 23 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 
 


