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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA TOTALMED 

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 309.155/2017-EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde – 

UPA IMPERATRIZ 

 

 

Em resposta aos 3 (três) pedidos de esclarecimento apresentados, 

respectivamente, nos dias 10 e 11 de maio do ano corrente, pela empresa TOTALMED 

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA., esclarecemos o que segue: 

 

I - PEDIDOS 

 

“1 – Em relação a claúsula 7.4 do referido edital no que tange Avaliação de Títulos, 

poderá a licitante juntar no item de comprovante/descrição CERTIDÃO OU 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE DOUTORADO, MESTRADO, RESIDÊNCIA E 

OUTROS.  

Pois é importante, ressaltar que há medicos que concluiram tais cursos a pouco tempo e 

ainda está não se encontra com o diploma ou certificado, porém encontra-se com certidão 

expedida pela instituição na qual fez o referido curso. 

Diante disso, seria admissivel a certidão ou declaração de conclusao de alguns dos 

cursos descritos na referida tabela do edital para finalidade de pontuação na qualificação 

técnica?  

 

2 – Como serão apuradas as médias quando no lote tiver que constar mais de um 

médico, como por exemplo no lote 04? 

 

3 – Como será aplicada essa média na fórmula da Nota Final (item 10.7)? 

 

4 – Favor esclarecer em qual espécie está inserida a documentação em anexa, conforme 

a tabela 7.4 ? Seria contabilizada como especialidade ou residência médica? 

 

5 – 6.1.1 Habilitação Jurídica; 6.1.1.1 Cédula de Identidade – dos sócios e/ou empresário 

individual, seria admissivel outro documento de identificação ?”  
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II - RESPOSTA  

 

Os pedidos de esclarecimento acima citados encontram-se intempestivos conforme 

dispõe o subitem 4.5 do edital:  

 
4.5. Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos termos do edital de 
licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil que 
anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou irregularidades que viciariam 
esse edital, hipótese em que a comunicação não terá efeito de recurso. 
 

Cabe ressaltar que o §2º do art. 63 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para apresentação de pedido de 

esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação. 

No caso em tela, a realização da licitação dar-se-á no dia 16/05/2018 (quarta – 

feira) as 09h, portanto, o prazo para os interessados solicitarem esclarecimentos sobre o 

respectivo edital expirou no dia 09/05/2018 às 17h. 

Desta forma, por ter sido protocolado intempestivamente, não CONHEÇO o pedido 

de esclarecimento.  

 

 

São Luís (MA), 15 de maio de 2018. 

 

 
Gilson de Holanda Lopes Júnior. 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
 

 

 

De acordo: 

 

Raulifran da Silva Costa 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 


