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PROCESSO Nº 167.317/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 003/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 167.317/2022 - EMSERH  

Solicitante: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Licitações - e nº 981813 

Objeto: Aquisição de equipos para infusão contínua e controlada de fluídos com comodato de bombas 

de infusão, para atender as necessidades Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

empresa SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, acostado aos autos, em face do edital da 

Licitação Eletrônica nº 003/2023. 

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 25/01/2023 às 09h00min foi inicialmente definido para a 

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

referente ao instrumento convocatório em epígrafe findaria dia 18/01/2023, contudo, tal prazo 

encontra-se interrompido, dada a publicação de aviso de adiamento do certame. 

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 18/01/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA solicitou os 

seguintes esclarecimentos sobre o certame: 

 

(...) 
I – DOS MOTIVOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

(...) 

Foi verificado na pag. 9, no Item 7.10 deste do referido edital, na alínea J.4, 
está escrito que “... o medicamento objeto da licitação não está sujeito 
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ao regime da Vigilância Sanitária”, divergindo do objeto deste certame. 
Solicitamos que seja retirado “medicamento” e alterado para o objeto do 

documento editalício em questão. 
 

No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, o Item 3.3, refere que “empresa 

vencedora deverá entregar junto com os equipos, através de regime de 
Comodato, 800 (oitocentas) bombas de infusão...”, entretanto no Item 5.1 

está escrito: “Para fornecimento será exigida a cessão em regime de 
comodato dos acessórios/equipamentos Bombas de Infusão nas 

quantidades de 400 (quatrocentas)...”. Sendo assim, esta dupla informação 
causa dúvida em relação ao quantitativo a ser proposto. Solicitamos que seja 

esclarecida a quantidade certa. São 800 ou 400 bombas de infusão? 

Em relação ao item 5.4, que se refere apenas: “prestar assistência técnica local”, 
gostaríamos de fazer algumas considerações: Considerando que os 

equipamentos são de suporte à vida de pacientes idosos, adultos, pediátricos e 
neonatais que se encontram em unidades de terapia intensiva, em estado grave, 

e necessário que tenham controles rígidos em laboratórios especializados, análise 

de segurança elétrica, calibrações periódicas, recomendamos que seja solicitado 
no documento editalício, que a Contratada tenha Assistência Técnica 

Autorizada local, com CREA e CFT. 
(...) 

 

Ante o exposto, passa-se à análise do pedido esclarecimento acima transcrito. 

 

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, Gerência da CAF/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto 

a ser licitado. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na manifestação do referido 

setor. 

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

135, esclareceu os questionamentos suscitados: 

 

(...) 
Considerando o questionamento da referida empresa e para maiores 

esclarecimentos quanto aos itens licitados, informamos que as divergências 
apontadas no quantitativo de Bombas em comodato nos Itens 3.3 e 5.1 do Termo 

de Referência, são PERTINENTES. Assim, prosseguiremos com as devidas 

retificações. 
No que se refere ao Item 7.10 do Edital, que tem como objeto MEDICAMENTO, 

informamos que os termos serão devidamente retificados. 
Por fim, quanto à sugestão de inclusão da exigência de Assistência Técnica 

Autorizada Local, no Item 5.4, informamos que acataremos os devidos termos. 

Todavia, não serão exigidas demais certificações, visto que a contratada deverá 
obedecer às legislações vigentes. 

 

Após análise dos pontos suscitados pela empresa, o pedido de esclarecimento 

foi acatado parcialmente, conforme manifestação do Setor Técnico. 
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Portanto, procedeu-se à retificação do Termo de Referência para correção do 

quantitativo de bombas, bem como, correção do subitem 7.10, substituindo-se o termo 

“MEDICAMENTO” por “PRODUTO” e por fim, alterado-se o subitem 5.4, que passou a 

exigir “Assistência Técnica Autorizada”. 

Insta informar, tais alterações repercutiram a necessidade de elaboração de 

novo Edital da LE nº 003/2023, que será publicado nos meios oficiais. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, comunica-se que novo Edital da 

Licitação Eletrônica nº 003/2023 será disponibilizado no site da EMSERH, 

www.emserh.ma.gov.br, bem como no portal do Licitações-e, www.licitacoes-e.com.br. 

Além disto, ficam as demais condições editalícias inalteradas e nova data para Sessão 

de Abertura da LE nº 003/2023 será publicada e divulgada através dos meios oficiais. 

 

São Luís – MA, 15 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 

 
 

 


