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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

ESCLARECIMENTO 003 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 016/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267.935/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Fornecimento de materiais médicos hospitalares do tipo Touca, Sapatilha, Filme 

para Raios-X e Outros para atender as necessidades das Unidades Hospitalares 

administradas pela EMSERH. 

 

 

Trata-se de reanálise ao Pedido de Esclarecimento (folhas 141) 
encaminhado por e-mail à Comissão Setorial de Licitação nos dias 07/03/2019 às 13h45min, 
pelas empresas LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA . 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE  
 

De acordo com o subitem 3.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos referentes 
ao processo licitatório 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 13/03/2019 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 11/03/2019, 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, o pedido de esclarecimento da empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS LTDA por ter sido encaminhado no dia 07/03/2019, portanto, fora do prazo, o 
pedido é INTEMPESTIVO. 
 

II. DOS QUESTIONAMENTOS 

 
EMPRESA: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 
“Solicitamos esclarecimento do processo supracitado,  referente ao item 5 E 6. 
  
Sobre as mascaras n95, será necessário que as mesmas tenha registro da 
ANVISA, ou somente Certificado de Aprovação (CA)?.” 
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III. DA RESPOSTA 
 

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram 
encaminhados a Gestão Hospitalar da  EMSERH para análise e manifestação. Desse modo, o 
referido setor, através do Despacho colacionado às fl. 143, informou o seguinte: 

 
“Segundo a Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para 
Trabalhadores de Saúde, elaborada pela ANVISA:  
 

“Máscara N95 (N95): Equipamento de Proteção Respiratória purificador 
de ar certificado nos EUA, que possui eficiência de filtração de 95%, 
testada com aerossol de NaCl. No Brasil, é equivalente à PFF2 ou ao 
Equipamento de Proteção Respiratória do tipo peça semifacial com filtro 
P2”. 

 

A ANVISA estabelece que o EPR deve possuir Registro na ANVISA/MS (RDC 185, 
2001). Por ser um EPI, o EPR deve possuir também o Certificado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  
 

Considerando ainda, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 7 DE JUNHO DE 
2010, que dispõe a relação de equipamentos médicos e materiais de uso em 
saúde que não se  enquadram na situação de cadastro, permanecendo na 
obrigatoriedade de registro na ANVISA. Ratificam-se, os termos exigidos na 

qualificação técnica, quanto ao Certificado de Registro do Produto (Máscara para 
uso especial - Tipo N95) junto ao Ministério da Saúde.  
 

Diante de tais considerações, informamos que os itens 5 e 
6 deverão possuir tanto o Certificado de Aprovação (CA), como o 
Certificado de Registro na ANVISA. Encaminham-se os autos à CSL para 
análise e demais providências atinentes ao cargo.”   (grifo 
nosso) 

 

IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, pela intempestividade do pedido e pela ciente dos 

esclarecimentos fornecidos, comunico que permanecem mantidas as condições editalícias 

e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 016/2019 -CSL/EMSERH para as 

09h30min (horário de Brasília) do dia 13 de março de 2019, no site www.licitacoes-e.com.br. 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e 

das 13h00min às 16h00min., na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 

25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

 
 

São Luís (MA), 12 de março de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

Jéssica Thereza M.R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

http://www.licitacoes-e.com.br/

