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ESCLARECIMENTO N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 013/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.289/2018 – EMSERH 
 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa LABORATÓRIO CEDRO LTDA. 
 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela empresa 
LABORATÓRIO CEDRO LTDA, o qual apresentou o seguinte questionamento: 

 
[...] 
Solicitamos esclarecimento quanto ao item 1.3 do Objeto da Licitação, referente ao Edital de 
Licitação Eletrônica de nº 013/2018 - CSL/EMSERH. 
 
O item está descrito da seguinte forma: "1.3. O valor estimado do contrato a ser celebrado será 
sigiloso, sendo divulgado o detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias 
para a elaboração das propostas, conforme subitem 6.10 e Anexo I-A deste edital." 
 
Ocorre que a Lei nº 13.303/2016 infere que quando se tratar de hipótese de critério de julgamento 
por maior desconto, o valor estimado constará no instrumento convocatório. 
 
Tendo em vista os itens 8.5 e 8.7 do Edital que mencionam o menor lance registrado e sendo a 
licitação do tipo "menor preço" global, não haveria de constar no instrumento convocatório o valor 
estimado da contratação? 
 
Quanto aos lances, os mesmos se darão por cada item, ou pelo valor total proposto? 
 
Quanto ao exposto abaixo, acrescento ainda os itens 10.1 e 10.1.1, onde "o 
MENOR PREÇO GLOBAL deverá está igual ou inferior ao valor estimado pela 
Administração, bem como os PREÇOS UNITÁRIOS DE CADA ITEM". 
 
[...] 

 
Resposta: 

Prezado Senhor, 
 
De acordo com o subitem 1.3 do edital, o valor estimado da contratação será sigiloso em 
atendimento ao art. 43, inciso III do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e 
art. 34 da Lei Federal n° 13.303/2016, não podendo ser divulgado. 
 
O critério de julgamento da presente licitação é o “menor preço” global e não “maior desconto”, 
conforme previsto no preâmbulo do edital e subitem 10.1. 
 
Os subitens 8.5 e 8.7 mencionam a palavra “lance” por que de fato nessa fase os licitantes irão 
ofertar lances objetivando a redução dos preços, tais lances deverão ser ofertados pelo “menor 
preço global”. 
 
Quanto aos lances, estes deverão ser ofertados pelo menor preço global ou valor total proposto 
em campo especifico do sistema Licitações-e, porém quando a empresa provisoriamente vencedora 
na fase de lances quando convocada para apresentar a documentação e proposta reajustada ao 
valor final nos termos do subitem 12.1 do edital, a proposta deverá ser encaminhada 
detalhadamente conforme modelo previsto no Anexo I-A do edital, com valores unitários e totais de 
cada item. 
 
Após o recebimento da proposta readequada ao valor final, conforme modelo no Anexo I-A, esta 
será analisada pelo Agente de Licitação com o auxilio do Setor Requisitante, onde os preços 
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unitários de cada item deverão está dentro dos valores estimados pela Administração, caso seja 
detectado algum item com valor unitário acima do estimado, o Agente de Licitação negociará 
diretamente com a empresa com o objetivo de reduzir os valores ao estimado, atendendo assim o 
disposto no subitem 10.1.1 do edital. Se após a fase de negociação houver preços unitários acima 
do estimado pela Administração mesmo que o menor preço global da proponente esteja igual ou 
inferior ao menor preço global estimado da Administração, tal proposta será desclassificada tendo 
em vista possuir preços unitários acima do estimado pela Administração.  

 
 

São Luís (MA), 13 de setembro de 2018. 
 

_______________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação/EMSERH 
Matricula n° 3162 

De acordo: 
 
_____________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


