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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 012/2019 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 142.732/2018 – EMSERH  

OBJETO: Fornecimento de Materiais Médico Hospitalar, para atender as 

necessidades das unidades de saúde administradas pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 263-264v) 

encaminhado por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 12/02/2019, pela 

empresa ROYALMED HOSPITALAR LTDA.  

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com o subitem 3.1 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 19/02/2019 foi o definido para a abertura da 

sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 12/02/2019, no horário em 

que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o §2º do art. 63 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para 

apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 63. §3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer 
até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 12/02/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 

 

II – DO QUESTIONAMENTO 

“Analisando o edital, notamos inconformidade no Item 14, onde o 

descritivo do item solicita " DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,123 SOLUÇÃO 

ORAL 2.000ML ", o tamanho solicitado no edital de 2.000ml está abrangendo 

somente para um concorrente, impossibilitando a ampla participação dos demais 
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concorrentes e assim podendo obter a proposta mais vantajosa. 

Sugerimos junto a EMSERH ofertar " DIGLUCONATO DE CLOREX 

IDINA A O,123 SOLUÇÃO ORAL 1.000ML", pois, assim haverá um maior número 

de licitantes podendo, desta forma, obter uma proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

Assim, gostaríamos de solicitar a COMISSÃO PERMANTE DE 

LICITAÇÃO - CPL, a análise dos questionamentos acima citados e suas devidas 

retificações.” 

 

III – DA RESPOSTA  

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram encaminhados à 

Gerência de Gestão Hospitalar para análise e manifestação. Desse modo, o referido 

setor, através do Despacho colacionado às fls. 272, informou o seguinte: 

 
Após a avaliação quanto ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela 
empresa ROYALMED HOSPITALAR LTDA, segue-se: 
- Acerca da solicitação em 2.000ml: Por se tratar de um produto de uso 
contínuo nas Unidades Administradas pela EMSERH, foi-se solicitada no 
tamanho de embalagens maiores, chamadas de econômicas, visando custo 
benefício, além de permitir dosagem por paciente (válvula dosadora/PUMP). 
- Acerca da afirmação “abrangendo somente para um concorrente”: Em 
anexo, coloco pesquisas no mercado de produtos equivalentes ao solicitado 
no ITEM 14, como por exemplo: PERIOGARD (Folha 266), PERIO 
THERAPY (folha 267), PERIOXIDIN (Folha 268) e RIOHEX GARD (Folhas 
269 a 271). 
Sendo assim, permanece inalterado o descritivo do item acima citado, 
haja vista a mais completa obediência e consonância com os Princípios 
basilares da Administração Pública. (grifo nosso) 
 

Depreende-se da análise do despacho acima, que a Gerência de 

Gestão Hospitalar não identificou a necessidade de alterar o descritivo do item 

solicitado, tendo em vista a oferta no mercado de produtos equivalentes ao do 

ITEM 14 constante do Termo de Referência. 

  

II – DA CONCLUSÃO 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos, permanecem mantidas e 

inalteradas às cláusulas editalícias, bem como as datas já designadas no Edital da 

Licitação Eletrônica nº 012/2019. 

     

                      São Luís – MA, 15 de fevereiro de 2019. 

 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 


