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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250.284/2018 - EMSERH 

 
Assunto: Realização de Diligência nos termos do subitem 3.12, alínea “a” do edital. 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, notifica a participante PRIME 
HOSPITALAR LTDA da licitação em epigrafe, objetivando a Contratação de empresa para 
fornecimento Materiais Médico Hospitalares, do tipo Fios Cirúrgicos – Grupo IV. 

 
De acordo com art. 2° do RILC/EMSERH, as contratações são precedidas de licitação, 

(...), destinando-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a assegurar a 
seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, evitando 
operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, observados os princípios da 
legalidade, da celeridade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 
competitividade, do julgamento objetivo, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do 
contraditório, do justo preço e da seletividade. 

 
Conforme previsto no subitem 3.12, alínea “a” do edital, bem como no art. 89 do 

RILIC/EMERH, “É facultada ao Agente de Licitação ou Autoridade Competente da EMSERH, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente no envelope contendo a proposta ou envelope contendo a documentação, salvo os 
documentos ou informações de caráter elucidativo ou esclarecedores dos constantes do processo”. 

 
A realização de diligências representa importante instrumento concedido à comissão 

responsável pela licitação (ou pregoeiro) para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às 
propostas. 

 
Por trás dessa prerrogativa encontram-se a finalidade da busca da proposta mais 

vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos certames 
licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que indicou caber ao pregoeiro o 
encaminhamento de “diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às informações constantes 
das propostas, medida simples que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a 
desclassificação indevida de propostas”. 

 
Considerando que a empresa PRIME HOSPITALAR LTDA apresentou o Alvará 

Sanitário com data de vaidade expirada acompanhada do Protocolo de solicitação de renovação do 
alvará, solicito a titulo de diligência que a mesma apresente no prazo de 3 (três) dias uteis (até 
13/03/2019) o Alvará Sanitário vigente. 

 
O processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados na sede da EMSERH, 

situada na Av. Borborema Q - 16, nº 25, Bairro Calhau, São Luís/MA. 
 

São Luís (MA), 08 de março de 2019. 
 

___________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 3162 


