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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 018/2019 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 160.322/2018 – EMSERH  

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de EPI’s para atender as 

necessidades das Unidades de Saúde administradas pela EMSERH – Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 368-368v) 

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

empresa MARLUVAS CALÇADOS PROFISSIONAIS.  

 

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 27/02/2019 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 20/02/2019, 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 

Questionamento 1: 

“Temos interesse em participar da licitação acima citada e temos duas 

dúvidas com relação a esse processo. A primeira é com relação à cor do item 03 

transcrito abaixo: 
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Bota PVC Flex (impermeável) cano Longo, impermeável, inteiro 

polimérico, com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, 

resistência a óleo combustível. Tamanhos: 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. 

 E a segunda é sobre o prazo de entega. Estamos localizados no interior 

de Minas Gerais e não temos como entregar os calçados no Maranhão em apenas 

10 dias úteis. Gentileza analisar a possibilidade de alterar o prazo para 30 dias. 

Aguardo retorno e agradeço desde já.” 

Questionamento 2: 

“Precisamos saber também qual o tipo de fechamento e a biqueira do item 

10: 

Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada em 

couro, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal, sem 

componentes metálicos, conforme a NR 10. 

Tamanhos: 38, 39, 40, 41, 42 e 43.” 

 

III – DA RESPOSTA  

Considerando a especificidade do objeto, os autos foram encaminhados 

ao SESMT/EMSERH para análise e manifestação. Desse modo, o referido setor, 

através do Despacho colacionado às fls. 370, informou o seguinte: 

 
ITEM: Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada 
em couro. 
Solado bi componente de Poliuretano e Borracha que resiste a 300ºC por 1 
minuto, com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao 
cabedal, sem componentes metálicos, conforme NR10. 
RESPOSTA: A Bota de segurança e para proteção elétrica, não permitindo 
qualquer biqueira que transmita eletricidade, conforme NR10. 
Em relação ao fechamento não está especificado, podendo ser qualquer 
tipo de fechamento. 
ITEM:  Bota PVC FLEX (impermeável), cano longo inteiro polimérico, 
confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sem 
biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. 
RESPOSTA: A cor da bota não foi especificada, podendo ser branca ou 
preta. 
ITEM: Em relação ao prazo de entrega. 
RESPOSTA: Tem de ser Conforme consta no termo de referência ITEM 4.2 
 

Depreende-se da análise do despacho acima, que a SESMT/EMSERH 

solicitou que a Bota de Segurança esteja de acordo com a NR10, podendo ser 

com qualquer tipo de fechamento, e na cor branca ou preta, haja vista que tais 

características não foram especificadas. Em relação ao prazo de entrega, 

informou que mantém o que consta no item 4.2 do Termo de Referência. 

 

callto:34,%2035,%2036,%2038,%2039,%2040
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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 018/2019. 

     

                      São Luís – MA, 15 de fevereiro de 2019. 

 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 


