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PROCESSO Nº 204.998/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 064/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 204.998/2022 - EMSERH  

Solicitante: CIENTIFICALAB Tecnologia em Diagnósticas 

Licitações - e nº 986145 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em 

Análises Clínicas para atender as necessidades do HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI, 

administrado pela EMSERH. 

 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

mail, pela empresa CIENTIFICALAB Tecnologia em Diagnósticas, acostado aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 064/2023. 

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 14/03/2023 às 09h00min foi definido para a abertura 

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

referente ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 07/03/2023. 

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 os pedidos de esclarecimentos foram 

interpostos no dia 28/02/2023 e 06/03/2023, ou seja, no prazo legal, reconhece-se 

a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa CIENTIFICALAB solicitou os seguintes esclarecimentos 

sobre o certame: 

Solicitamos, tempestivamente, esclarecimentos referentes a licitação em 

epígrafe, a respeito do seguinte: 
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1) Há valores ou percentuais mínimos entre os lances? 

2) Proposta com valores acima do estimado serão aceitas ou 
desclassificadas? 

3) A proposta deve ser cadastrada por lote ou por item ? 
4) Quem é o atual prestador? e qual e valor do mesmo ? 

 

Além disso, solicitamos mais um questionamento em relação a modalidade de 
disputa que será realizado a licitação: 

 

No portal licitações-e, há indicação de modo de disputa aleatório 

(randômico); 
Contudo, no preambulo do edital, informa que a disputa será “Disputa 

aberto”. 
 

Desta forma, solicitamos esclarecimentos, para saber qual modalidade se dará 

o pregão. 
 

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.  

Em relação ao questionamento solicitado pela empresa, informa-se que: 

1)  Há valores ou percentuais mínimos entre os lances? 

Resposta: Conforme consta no portal www.licitacoes-e.com.br o “valor 
mínimo entre lances será de 0.01%”. 

2) Proposta com valores acima do estimado serão aceitas ou 

desclassificadas? 
Resposta: Desclassificadas 

3) A proposta deve ser cadastrada por lote ou por item? 
Resposta: Pelo valor global de cada lote 

4) Quem é o atual prestador? e qual e valor do mesmo? 
Resposta: Salienta-se que, o questionamento acima paira sobre 

questões alheias ao limite de atuação desta Comissão de Licitação. 

Portanto, instrui-se que deverá ser destinado a quem possua 
competência para tanto, assim, endereçado à Ouvidoria ou ao Setor de 

Contratos. 
 

Informamos ainda que, a modalidade de disputa a ser realizado é sob o 
modo de Disputa Aberto conforme previsto no Preâmbulo do Edital, 

vejamos: 
 

(...) 

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, neste ato 
designada EMSERH, através do Agente de Licitação que este 

subscreve, designado pela Portaria nº 507, de 27 de outubro de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 04 

de novembro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará LICITAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, sob o modo de Disputa Aberto, tendo em 

vista do que consta do Processo Administrativo nº 
204.998/2022-EMSERH, conforme descrito neste Edital e seus 

anexos. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

alteração do edital que rege a Licitação Eletrônica nº 064/2023. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

Desta feita, esclarecidas as dúvidas suscitadas, mantém-se inalteradas as demais 

cláusulas editalícias da LE nº 064/2023. 

 

São Luís – MA, 06 de março de 2023. 

 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matricula n° 12.557 
 
 

De acordo: 
 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 


