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PROCESSO Nº 123.658/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 

 

 
ESCLARECIMENTO 001 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 015/2022 - CSL/EMSERH 
Processo Administrativo nº: 123.658/2022 - EMSERH 
Solicitante: TELECÁRDIO 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em 
neurologia (exames de eletroneuromiografia e eletroencefalograma), para atender 
a demanda da Policlínica de Caxias, administrada pela Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - EMSERH. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE 
 

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, 
pela empresa TELECÁRDIO, em face do Edital da Licitação Eletrônica nº 015/2022.  
  

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 28/11/2022 às 09h00min foi o definido para a 
abertura da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse 
solicitar esclarecimentos referentes ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 
21/11/2022 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 apresentado no 

dia 22/11/2022, ou seja, fora do prazo legal, reconhece-se a INTEMPESTIVIDADE do 
pedido de esclarecimento. 

 
Todavia, ainda que intempestivo o pedido de esclarecimento, em respeito aos 

princípios que regem a administração pública, bem como as questões relevantes trazidas à 
baila pela empresa, o pedido será apreciado. 

 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  

 
Em resumo, a empresa supracitada solicitou esclarecimentos a seguir: 
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FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 

 
 A empresa contratada terá que fazer os exames e os laudos? 

 Terá de dar os equipamentos também? 

 
Diante do pedido de esclarecimento acima transcrito, passa-se a análise do 

questionamento.  
 

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.  
 

Em resposta ao questionamento levantado sobre a realização de exames e 
emissão de laudos, o edital esclarece no item 8.1 que: 

 

8.1. Os resultados de todos os exames deverão contar com a emissão de laudo, 
sendo a interpretação dos exames e a emissão de laudos atribuição do 

médico especialista (conforme pré-requisitos), com o respectivo registro no 

CRM. 

 
 Sobre o questionamento referente sobre a disponibização de equipamentos, está 

estabelecido no item 3.3 do edital.  
 

3.3. Os serviços deste Lote incluem disponibilização de equipamentos, em modo 
comodato, para realização do exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA E 

ELETROENCEFALOGRAMA, bem como seus reparos e manutenção, impressora, 
e todos os insumos necessários à concretização do objeto contratual e equipe 

técnica para a realização do serviço. O corpo clínico deverá ser formado por 
profissionais médicos especialistas. DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS: A CONTRATADA deverá disponibilizar o aparelho, em modo 

comodato, para a realização dos exames relacionados a prestação de serviço 
deste Item, de acordo com a descrição mínima do aparelho, conforme Item 6 – 

equipamento para uso em exame de endoscopia e colonoscopia para garantir o 
quantitativo de atendimentos necessários para cumprimento do contrato. 

 

IV – DA DECISÃO  
 

Por fim, ciente do esclarecimento fornecido, mantém-se inalteradas as demais 
cláusulas editalícias, bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 015/2022. 

 
 

São Luís, 23 de novembro de 2022. 
 
 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matricula n° 528 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 


