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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: MED-SURGERY HOSPITALAR 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 MED-SURGERY HOSPITALAR 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 23/03/2023 às 09h54min 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 31/03/2023, 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 23/03/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA solicitou os seguintes 

esclarecimentos sobre o certame: 

 

(...) 
O ponto a ser esclarecido refere-se aos itens 01, 02 e 03 da planilha de Preços 

do ANEXO II do edital, que especifica os valores estimados para aquisição. Da 

análise do referido edital é possível verificar que os preços estimados para os 
produtos em questão não estão de acordo com o mercado, o que justifica o 
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presente pedido. 
 

Para estabelecer os preços que serão praticados, obrigatoriamente a 
Administração Pública, sujeita-se a pesquisa de mercado que deve ser realizada 

com intervalos regulares para que se mantenha atualizada e não comprometa o 

bom andamento do procedimento licitatório colocando em risco um possível 
fracasso do pregão por preços inexequíveis. 

 
Os preços estimados como valores unitários no Anexo II do presente edital estão 

incompatíveis com os preços estabelecidos no mercado. Ainda  se faz ressaltar 
que houve alteração no custo dos produtos que sobreveio a fatores externos, 

dentre eles, econômicos, por se tratar de um sistema de produção, distribuição 

e consumo, visto como um conjunto de princípios e técnicas com os quais sofrem 
com os problemas de economia. 

 
A intenção do presente ESCLARECIMENTO é a adequação dos valores dos 

produtos ao preço de mercado para a garantia do bom andamento do 

procedimento licitatório e evitar qualquer fator superveniente que possa 
prejudicar a Administração Pública. 

(...) 
 

 

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 Compras e Contratos, 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: 

 

(...) 
inicialmente cumpre informar que esta Gerência de Compras realiza pesquisas de 

mercado pautada nos parâmetros estabelecidos no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, buscando sempre por valores que atendem 

ao mercado, tendo em vista o seu caráter oficial. 

 
No presente processo, denota-se que a pesquisa de mercado fora realizada 

conforme o artigo 44 do Regulamento de Licitações e Contratos da Emserh, 
sendo, portanto, os valores estimados apurados através de painel de preço, bem 

como propostas válidas com fornecedores do ramo. 

 
Frisa-se ainda, que nos termos do Artigo 44, §6º do Regulamento, A pesquisa de 

preços será válida por 180 (cento e oitenta) dias, devendo, nesse interregno, ser 
publicado o edital, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, 

baseadas em restrições de mercado. Acaso o prazo seja ultrapassado, a pesquisa 
deve ser refeita. 
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Desse modo, destaca-se que a pesquisa de preço seguiu todos os ditames da 

legislação vigente, estando assim apta a balizar os valores estimados do objeto 
a ser licitado. 

(...) 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

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

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

editalícias, contudo, nova data de abertura da Licitação Presencial nº 003/2023 será publicada 

em meios oficiais. 

São Luís – MA, 28 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 

 

 
 


