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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 80.241/2017-CCL 
 

ESCLARECIMENTO Nº 001  
 

O Pregoeiro da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 
EMSERH esclarece, com base na manifestação da Gerência de Compras e Contratos da 
EMSERH, a pedido da empresa JORGE BATISTA E CIA LTDA e aos licitantes interessados em 
participar do Pregão Eletrônico nº 003/2018-CSL/EMSERH, que nos termos do Edital, cujo objeto 
é a Aquisição do Medicamento GLOBULINA ANTITIMOCÍTICA 25 m/g 5 ml para atender a 
necessidade do HEMOMAR. 
 

Pergunta 1: “Identificamos no referido Edital que o prazo de entrega é de 20 (vinte) dias úteis 
enquanto que no ítem 3.2 do Termo de Referência consta que a entrega dar-se-
á em 5 (cinco) dias úteis. Neste sentido, gentileza esclarecer qual o prazo real 
de entrega? 

Resposta:  Será alterado o prazo para até 20 (vinte) dias na ERRATA 001. 
 
 

Pergunta 2: “Identificamos ainda que o medicamento deverá ser entregue com prazo de 
validade mínima de 36 (trinta e seis) meses a partir da sua data de 
fabricação, o que está perfeitamente correto, considerando que o registro do 
mesmo no MS é de 36 (trinta e seis) meses. Contudo, perdura uma dúvida, a 
qual solicitamos nos esclarecer: qual o prazo de validade mínima aceito 
contados a partir da emissão da nota fiscal? 

Resposta:  O prazo o  prazo de validade, deverá ser de no mínimo 24(vinte e quatro) meses 
a partir da emissão da nota fiscal 

 
 
Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições editalícias e que a 

data da Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 003/2017-CSL/EMSERH, fica remarcada para 
as 08h30min do dia 27 de fevereiro de 2018, no site www.comprasnet.gov.br. 

 
 

São Luís, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 
 
Jéssica Thereza M.R. Aráujo 
Residente da CSL / EMSERH 


