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PROCESSO Nº 29.545/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 164/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 29.545/2022- EMSERH  

Solicitante: INSTITUTO VIVER 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em DERMATOLOGIA 

(CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLINICA DO CUJUPE. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO solicitado, via e-mail, pela 

empresa INSTITUTO VIVER, devidamente qualificada na peça inicial acostada aos autos, em face do 

edital da Licitação Eletrônica nº 164/2022 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 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 18/07/2022 às 09h00min foi definido para a abertura da sessão 

eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente ao 

instrumento convocatório em epígrafe findará dia 11/07/2022 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 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 o pedido de esclarecimento foi interposto no dia 

23/06/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  

Em resumo, a empresa INSTITUTO VIVER solicitou esclarecimentos sobre o certame. 

Vejamos: 

O INSTITUTO VIVER, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 
inscrito no CNPJ: 21.851.634/0001-28, com sede no Centro Comercial Pátio 

Aririzal, Rua do Aririzal n° 39, sala 15, Turu São Luís/MA, CEP: 65066-265, 

CNPJ nº 21.851.634/0001 – 28, vem por meio deste solicitar esclarecimento 
referente à Licitação Eletrônica nº 164/2022 – CSL/EMSERH, Processo 

Administrativo nº 29.545/2022– EMSERH, que tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em DERMATOLOGIA 

(CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLÍNICA 

DO CUJUPE. 



                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 2 de 2 

PROCESSO Nº 29.545/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 

No quadro anexo ao modelo da Proposta de Preços tem a seguinte informação: 

"O material para realização dos procedimentos será de responsabilidade da 
Empresa". No entanto, o Termo de Referência não deixa claro se os 

equipamentos necessários para a realização dos procedimentos serão 
disponibilizados pela contratada. Tendo em vista o exposto, de quem será a 

responsabilidade pela disponibilização dos equipamentos?  
 

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

Após análise o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 

INSTITUTO VIVER: 

         Resposta:  

  Após análise do Termo de Referência, o Agente de Licitação identificou o equivoco no 

modelo de proposta, informa-se que a ERRATA será publicada nos devidos meios. 

Portanto, esclarecido o questionamento, será divulgada a nova data da sessão pública. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

editalícias e nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 164/2022 será publicada nos meios 

oficiais. 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min 

e das 14h00min às 18h00min, na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro 

Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

     

 São Luís – MA, 27 de junho de 2022. 

 
 

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 3.844 

 
De acordo: 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 

Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 


