
 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 092/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 224.676/2019 - EMSERH  

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 

MEDICAMENTOS DE FORMAS FARMACÊUTICAS VIA ORAL (Comprimido/Cápsula), para 

atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 173) encaminhado via e-

mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 03/01/2020 pela empresa INOVAMED 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 

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 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública.  

Considerando que o dia 14/01/2020 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 07/01/2020 às 18h00min, 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 está 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. 
 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 03/01/2020, portanto, no prazo legal, 

o pedido é TEMPESTIVO. 

Todavia, ressalta-se que a licitação foi adiada até ulterior deliberação em 

razão de solicitação da Gerência de Gestão Hospitalar, conforme aviso de adiamento 

publicado no sitio eletrônico da EMSERH. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 

Em resumo, a empresa INOVAMED solicita esclarecimentos sobre o prazo de 

entrega. Vejamos: 

 

Venho por meio deste expôr minha dúvida em relação ao pregão supracitado. No edital 
cita que a entrega tem prazo de 10 dias, porém nossa empresa se encontra no Rio 
Grande do Sul, e nosso prazo de entrega para o município é de 17 dias. Seria possível 
dilatar esse prazo mediante justificativa prévia? 

 

Diante do pedido, passa-se a análise do mérito. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 

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 o Registro de preços para 

contratação de empresa para fornecimento de MEDICAMENTOS DE FORMAS 

FARMACÊUTICAS VIA ORAL (Comprimido/Cápsula), para atender as necessidades das 

Unidades Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 

EMSERH. 

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto, os autos foram 

remetidos ao setor requisitante, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui 

conhecimento técnico a respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui 

proferida se fundamenta na manifestação do referido setor. 

Nesse sentido, o referido setor, através da manifestação colacionada às fls. 183, 

afirmou que o prazo de entrega é de 10 (dez) dias uteis, conforme consta no Termo de 

Referência: 

 
Em relação ao questionamento acerca do prazo de entrega após a emissão 
da Ordem de Fornecimento, informamos que o prazo de entrega será de 10 
(dez) dias úteis conforme estabelecido no Termo de Referência, respeitando 
o fluxograma de abastecimento das unidades. 

 
Portanto, considerando a manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, 

não há necessidade de alterações no edital. 
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IV – CONCLUSÃO 

 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 092/2019, bem como a nova data de 

abertura será publicada nos meios oficiais e no sitio eletrônico da EMSERH. 

 
     

                                                                      
 São Luís - MA, 28 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Stterffanny Andômeda Miranda Veras 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 415 

 
 
De acordo: 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515 


