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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 090/2019 – CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 163.735/2019 – EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos 

oncológicos necessários na assistência prestada no Hospital do Câncer do 

Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho. 

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 132) encaminhado 

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

PHARMEDIC PHARMACEUTICALS.  

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com o subitem 5.1 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 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública.  

Considerando que o dia 12/12/2019 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 05/12/2019, no horário em 

que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para 

apresentação de pedido de esclarecimento é de até 05 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 65. §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 02/12/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO. 

 

II – DO QUESTIONAMENTO 

 
Da leitura do presente edital, o item  07 IMUNO BCG 40MG (COTA 
PRINCIPAL) FRASCO 2.400, é de conhecimento que este produto 
está em falta no mercado brasileiro. 
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Nosso questionamento é quanto a viabilidade de participação neste 
certame com produto importado, para suprir a necessidade deste r. 
Instituição. 
 
Especificamente: É autorizado a participação neste pregão com 
produto importado, sem registro no Brasil?? 

 

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. 134, informou o seguinte: 

 

Atendendo a sua solicitação sobre o questionamento da Empresa 

PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, referente ao Processo Licitatório 

163.735/2019 - Licitação Eletrônica Nº 090/2019 - CSL/EMSERH, que tem como 

Objetivo contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de 

medicamentos oncológicos, necessários na assistência prestada pelo 

Hospital do Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho administrado 

pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. 

 
As respostas aqui apresentadas aos Pedidos de Esclarecimentos 

têm por objetivo esclarecer o Edital no que diz respeito aos itens abaixo, 

conforme se apresenta:  

 

RESPOSTA 

 

Considerando a Portaria N° 2814/GM/MS Art. 5º Nas compras e licitações 

públicas de medicamentos, realizadas pelos serviços próprios, e conveniados 

pelo SUS, devem ser observadas as seguintes exigências: 

I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 

II - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da 

licitação; 

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de 

produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde (PORTARIA Nº 2.894, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 Revoga o 

inciso III do art. 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 29 de maio de 1998) 

IV - Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de 

Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U. 



 
 
 

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 

 

Atendendo ao pedido de esclarecimento da empresa Pharmedic 

Pharmaceuticals, em relação ao Item Imuno BCG 40 mg, informamos que a 

não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará 

na desclassificação do item cotado. 

 

II – DA CONCLUSÃO 

Ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem mantidas e 

inalteradas às cláusulas editalícias, bem como as datas já designadas em Aviso da 

Licitação Eletrônica nº 090/2019. 

     

                    São Luís – MA, 05 de dezembro de 2019. 

 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 


