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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Processo Administrativo nº. 61614/2016/EMSERH. 

Modalidade: Pregão Presencial 002/2018. 

Tipo: Menor Preço Global. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Controle Potável da 

Água, das unidades de Saúde administradas pela EMSERH, de acordo com os quantitativos e 

especificações contidas neste edital e no Anexo I – Termo de Referência. 

 
Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimentos ao Edital do Pregão Presencial nº 

002/2018, encaminhado por e-mail à Comissão Setorial de Licitação da Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares, em 22/01/2018, pela empresa Laboratório Mattos e Mattos. 

 

Antes de proceder à análise da solicitação de esclarecimentos, manifesto-me, pela 

tempestividade do referido pedido, tendo em vista que a empresa solicitante observou o prazo de 

até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, conforme 

preleciona o subitem 4.1. do Edital em epígrafe. 

 

O Laboratório de Alimentos, Assessoria M Mattos Ltda Epp, na condição de empresa 

especializada na análise de alimentos e água há vinte e um anos, vem, através do presente e-

mail, requerer respeitosamente, a Vossa Senhoria que nos esclareça se no subitem "13.1. 

Adicionar e dosar Hipoclorito" do item "13. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO", a licitante será 

responsável pelo fornecimento deste insumo ou somente manipulará a adição e a dosagem do 

hipoclorito? 

 

Neste sentido, segue o ESCLARECIMENTO: 

 

Considerando a importância da elaboração de Termo de Referência que torne a 

contratação vantajosa para a Administração, atingindo os melhores resultados ao menor custo 

possível, é imprescindível que a solicitação seja encaminhada com a descrição detalhada com 

todas as informações indispensáveis e  exigências cabíveis da contratante com a empresa 

responsável pela prestação dos serviços que deverão ser realizados, com o intuito de evitar que o 

contrato se torne oneroso e não atenda a todas as necessidades da EMSERH, após o 
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questionamento da empresa Laboratório Mattos e Mattos, esclarecemos que quando 

mensuramos no tópico da  EXECUÇÃO DO SERVIÇO o item  "Adição e Dosagem de Hipoclorito " 

, inclui o fornecimento de todos os insumos  para a manipulação do procedimento, inclusive a 

bomba dosadora para Hipoclorito . 

 

Por fim, informo que fica mantida todas as condições editalícias para realização da 

sessão para o Pregão Presencial 002/18. 

 

São Luís (MA), 25 de janeiro de 2018. 

 
 

Lauro César Costa 
Pregoeiro/EMSERH 


