
                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 1 de 3 

PROCESSO Nº 233.489/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 076/2023 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 233.489/2022 - EMSERH  

Solicitante: FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA 

Licitações - e nº 989597 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos antibióticos, para 

atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela Empresa Maranhense 

de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

mail, pela empresa FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE 

LTDA, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 076/2023 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 21/03/2023 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 

14/03/2023, contudo, conforme aviso de remarcação que será publicado, 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 15/03/2023, reconhece-se, portanto, a 
TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, a empresa FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA 

CEARENSE LTDA solicitou esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 
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(...) 

A FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE 
LTDA, portadora do CNPJ/MF nº 06.628.333/0001-46, com sede na 

Rodovia Dr. Antônio Lírio Callou, KM 02, sítio Barreiras, na cidade de 
Barbalha/CE, CEP 63.180-000, vem, à honrosa presença de Vossa 

Senhoria, esclarecer os pontos seguintes para ao final requerer: 
 

A exigência de cotação do item 03 - METRONIDAZOL 500MG/100ML 
SOLUCAO INJETAVEL está descrita no tópico 3. DAS 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS com a unidade como BOLSA. 
 

Diante do exposto, requer-se esclarecimento sobre a possibilidade de 
aceitação dos itens acima citados como FRASCO SISTEMA FECHADO 

ISENTO DE PVC. 
 

No aguardo de breve resposta, contamos com sua habitual atenção. 
 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 
 

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 de e-mail colacionado aos autos às fls. 100, esclareceu 

os questionamentos suscitados: 

 

(...) 
Acerca do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa 

FARMACE, a qual fez o seguinte questionamento sobre a possibilidade de 
aceitação da apresentação frasco para o item 3 - METRONIDAZOL 500 

MG/ML SOL INJ. 
 

Atendendo ao pedido de esclarecimento da empresa e para ampliar a 
possibilidade de cotações, em relação a apresentação do item 3, solicito 

alteração conforme tabela abaixo: 
 

- Onde se lê: 

 
 

   
 

- Leia-se 
ITEM MEDICAMENTO UNIDADE TOTAL 

3 METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL INJ BOLSA / FRASCO 200.000 

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE TOTAL 

3 METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL INJ BOLSA 200.000 
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Portanto, esclarecido o questionamento, houve necessidade de alteração 
do edital, o qual será corrigido através de errata a ser publicada nos meios oficiais. 

 

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 076/2023 será publicada em meios oficiais. 

     

 São Luís – MA, 17 de março de 2023. 

 
 

Lauro César Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 528 
 
De acordo: 
 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 
 


