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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: M A SILVA E CIA LTDA - VIVAMAR 

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 apresentado, via protocolo da 

EMSERH, pela empresa M A SILVA E CIA LTDA - VIVAMAR, 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 dia 

1º/02/2023 e considerando que o prazo para tanto encontra-se interrompido, reconhece-

se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa M A SILVA E CIA LTDA - VIVAMAR solicitou os seguintes 

esclarecimentos sobre o certame: 

 
(...) 

Que sejam descritas as características mínimas solicitadas para as bombas de 
infusão em regime de comodato, pois atualmente existem inúmeras empresas 

com bombas específicas para infusão enteral e infusão parental com tecnologias 
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que atendem de maneiras diferenciadas cada tipo de infusão. 
Solicita-se também, diante desses fatos, que sejam avaliados algumas 

características, solicitadas no edital que só serão atendidas por bombas que 
realizam infusão por modo parental, que são: 

f) Precisão igual ou superior a 95%; 

H) volume infundido de 0 a 9.999ml, taxa de infusão, volume limite programável 
minimamente entre 0,1ml e 9.999ml; 

I) Vazão programável minimamente entre 0,1 a 999,9 ml;/h com 
incremento/decremento de 0,1 ml/h para pacientes adultos. 

Solicita-se que essas características sejam reavaliadas, quanto ao regime de 
comodato do item 3 – “Equipo bomba infusora, tipo para nutrição enteral [...]” 

pois desse modo inviabiliza a participação de grandes empresas como: Nestlé, 

Fresenius, Coviden, dentre outras, restringindo a participação no certame e indo 
em caminho contrário a ampla concorrência benéfica a administração pública. 

Neste mercado existem diferentes fabricantes, qualidades e desempenhos de 
equipamentos médicos e essas variações na apresentação impactam fortemente 

no desempenho e segurança do paciente. 

Sugerimos que a precisão do equipamento seja igual ou superior a 90%; Volume 
infundido para infusão enteral seja de 1 a 5.000ml, e o volume de limite 

programável seja igualmente de 1 a 5.000ml, desta forma todas as empresas 
poderão participar, não trazendo nenhum dano ou alteração significativa para 

este edital. 
Outro ponto importante, é a infusão parenteral e enteral em equipamentos 

distintos visando sempre a segurança dos pacientes. Neste ponto em 

específico, se sugere que este edital solicite o comodato dos mesmos 400 
equipamentos já solicitados, porém dando margem a participação de empresas 

que tenham equipamentos que infudem enteral e parenteral no mesmo 
equipamento, mas também dando espaço a participação de empresas 

que trabalham com bombas distintas para infusão de cada um, cabendo 

ao EMSERH designar o quantitativo de cada uma em caso de eventual 
contratação. 

(...) 
 

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: 

 
(...) 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que as Características MÍNIMAS exigidas 
neste Certame não ferem o Princípio da Legalidade, nem tão pouco da 

Competitividade, visto que possuem diversas Bombas de Infusão no Mercado que 
atendem as referidas especificações. 
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Ocorre que as Bombas de Infusão serão destinadas as Unidades de Saúde com 
a finalidade de COMPLEMENTAR o quantitativo já existente, auxiliando e 

reforçando a Assistência aos pacientes em Estado de Gravidade. 
Em suma, ao disponibilizarmos para as Unidades de Saúde uma Bomba de 

Infusão que permita tanto a Infusão Parenteral quanto a Infusão Enteral 

ampliaremos a utilização do referido equipamento de acordo com as 
necessidades dos pacientes, ou seja, teremos 400 (quatrocentos) equipamentos 

disponíveis para as DUAS FUNÇÕES. 
Diante dos fatos elencados, informamos que permanecem inalterados os termos 

técnicos do referido edital. 
(...) 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

alteração do edital que rege a Licitação Eletrônica nº 003/2023. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

editalícias, e a nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 003/2023 será publicada 

nos 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 

 

 
 


