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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.744/2017-CCL 
 

ESCLARECIMENTO Nº 002  

 

O Pregoeiro da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 

EMSERH, com base na análise realizada ao pedido de esclarecimento da empresa Medical 

Center e SL Engenharia Hospitalar Ltda aos licitantes interessados em participar do Pregão 

Eletrônico nº 004/2018-CSL/EMSERH, que nos termos do Edital, cujo objeto é a Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de engenharia clínica, incluindo manutenção 

corretiva, preventiva e calibração dos equipamentos com reposição de peças e acessórios, visando 

atender às necessidades das unidades de saúde geridas pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares - EMSERH, em concordância com as especificações, quantitativa e condições 

constantes neste Termo de Referência, esclarece: 

 

Pergunta: No Item 5.6 do Termo de Referencia caso uma empresa seja detentora dos cinco lotes, 
ela devera disponibilizar os 5 engenheiro ? 
 

Resposta: Na assinatura do contrato, deverá apresentar o 01 (um) engenheiro responsável para 
cada lote vencido, não podendo se repetir. 

 
Pergunta: A comprovação do responsável técnico será durante a habilitação ou na assinatura do 

contrato? 
 

Resposta: A comprovação do responsável técnico será durante a habilitação dos documentos. 
 

Pergunta: O valor a ser lançado no sistema com relação a peças obrigatoriamente deve ser o que 
está descrito em edital? 

 

Resposta: Sim, o valor destinado a reposição de peças deverá ser o mesmo do edital. 
 

Pergunta: Não encontramos informação sobre o BDI no edital. Com relação ao faturamento vamos 
lançar os impostos das peças dentro de serviços ou esse valor descrito em edital 
destinado a peças já está incluso o imposto? 

 

Resposta: Sim, no valor destinado a reposição de peças já está incluso os impostos. 
 

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

Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 004/2018-CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 1º 

de março de 2018, no site www.comprasnet.gov.br. 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, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 


