
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 234.364/2018 - EMSERH 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento kits de reagentes para realização de 

exames de imunologia, com a instalação de equipamentos em regime de comodato, para o 

Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão – LACEN/MA. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 295-295v) encaminhado, 

via e-mail, à Comissão Setorial de Licitação no dia 17/09/2019, pela empresa ROCHE 

DIAGNÓSTICA DO BRASIL LTDA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com os itens 5.1 e 5.1.1 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 26/09/2019 às 09h:00min 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 19/09/2019 às 17h:00min, horário em 

que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do 

art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 
aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização 
da sessão. 
 

Com efeito, tendo em vista que a solicitação de esclarecimento foi 

encaminhada no dia 17/09/2019, portanto, no prazo legal, reconhece-se a 

tempestividade do pedido ao passo que será apreciado o mérito deste. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa solicita o saneamento de dúvidas a respeito do item 

4.9.4 do Anexo I – Termo de Referência, subitem 3.5.1.3 do Anexo VI – Minuta de Contrato 

e sobre a vigência do contrato. Vejamos: 

 

“Ocorre que, no sentido de atender ao máximo aos princípios da Razoabilidade e Eficiência da Administração 
pública, vimos solicitar os esclarecimentos, como seguem:  
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1 – Conforme consta no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item “4. Do Equipamento”, subitem 
4.9.4, é solicitado por este estimado “Apresentar termo de compromisso de instalação de 01 (um) 
equipamento semelhante para uso como backup”  
 
Então, sobre o assunto, a Roche Diagnóstica vem solicitar o esclarecimento se, é correto o 
entendimento de que o equipamento back-up não precisa ser igual ao equipamento principal? 
Podemos ofertar um equipamento com características semelhantes, que processa todos os testes 
solicitados, porém com a velocidade de testes diferentes?  
 
Esse questionamento se dá, pois (i) não é prejudicial ao órgão e ainda não haverá qualquer tipo de 
adversidade no equipamento; (ii) se aceito, irá reduzir custos, visto que poderá ser ofertado um 
equipamento menor, e que não causará prejuízo na rotina do órgão. 
 
Ademais,  
2 – No ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO, item 3.5 “DAS ESPECIFICAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS”, subitem 3.5.1.3, menciona que “No caso de apenas uma empresa vencedora nos 
03 lotes, esta deverá fornecer 02 equipamentos, 01 para uso na rotina e 01 como backup”  
 
Nesse sentido, a Roche Diagnóstica vem solicitar o esclarecimento se é correto o entendimento de 
que, se 1 empresa vencer apenas 2 lotes (lotes I e III a titulo de exemplo), também poderá ofertar 
apenas 2 equipamentos (1 equipamento principal, e 1 backup)? 
 
Por fim,  
3 - Ainda no ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO, não é claro quanto a prorrogação do contrato “A 
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogada por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a EMSERH e 
respeitando o limite estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH”  
 
Nesse sentido gostaríamos de solicitar esclarecimento de qual será o prazo máximo de vigência 
deste contrato? Se será apenas 12 meses; ou 12 meses com possibilidade de prorrogação por mais 
até 48 meses, totalizando 60 meses de contrato. 
 

Diante da solicitação acima, passa-se a análise do pedido. 

 

III – DAS RESPOSTAS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da 

Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Outrossim, o presente certame tem como objeto a Contratação de empresa 

para fornecimento kits de reagentes para realização de exames de imunologia, com a 

instalação de equipamentos em regime de comodato, para o Laboratório Central de 

Saúde Pública do Maranhão – LACEN/MA. 

Cumpre-nos destacar que tendo em vista a natureza do objeto, os autos foram 

encaminhados ao setor requisitante, Diretoria Clínica, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido pela Administração. Logo, a decisão aqui proferida se 

fundamenta na manifestação do referido setor. 

Por sua vez, o setor requisitante solicitou que o Laboratório Central de Saúde 

Pública do Maranhão se posicionasse acerca dos esclarecimentos solicitados pela Roche 

Diagnóstica do Brasil LTDA. Vejamos o posicionamento do referido setor: 
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“Em resposta à solicitação de esclarecimento feito pela empresa Roche 
Diagnóstica, à CSL da EMSERH e encaminhada ao LACEN-MA para as 
respostas sobre a LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 – CSL/EMSERH 
e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234.364/2018 – EMSERH, que trata 
como objeto a contratação de empresa para fornecimento de kits reagentes 
para realização de exames de imunologia, com a instalação de 
equipamentos em regime de comodato, para o Laboratório Central de 
Saúde Pública do Maranhão – LACEN/MA, temos a informar que: 
1 – O primeiro esclarecimento sobre o aparelho de Backup, o mesmo 
deverá ser IGUAL ao aparelho principal, pois a velocidade de teste deverá 
permanecer a mesma, devido a demanda que possuímos no atendimento 
as respostas de saúde pública no estado. 
2 – Na solicitação sobre, caso a empresa vença dois lotes e possam utilizar 
o mesmo aparelho e backup para realizar os testes poderá utilizar apenas 
um aparelho e um backup para os dois lotes vencedores? Nosso 
entendimento é que SIM, assim como caso seja vencedor nos lotes 3 
também. 
3 – Sobre o terceiro esclarecimento, do contrato, é algo administrativo e não 
mais técnico e caberá ao setor de contratos da EMSERH o parecer do 
mesmo. 

 
Sobre o item do Anexo VI – Minuta de Contrato, que trata da prorrogação 

do contrato, cabe ressaltar que o mesmo está de acordo com o §2º do Art. 181 do 

RILC/EMSERH, cujo qual define que a prorrogação será efetuada se houver 

vantajosidade para EMSERH e desde que acordado entre as partes, limitado ao prazo 

de 5 (cinco) anos nos termos do art.181.  

Isto posto, depreende-se da manifestação do LACEN, que o pedido de 

esclarecimento não suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas as 

cláusulas editalícias da Licitação Presencial nº 064/2019, no entanto a data da sessão 

de abertura fica alterada para o dia 17/10/2019 às 09h:00min no auditório da sede da 

EMSERH. 

 

   

        São Luís – MA, 26 de setembro de 2019. 

 
 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 3162 
 
De acordo: 
 
Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula n° 1753 


