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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.121/2018-CCL 
 

ESCLARECIMENTO Nº 001  

 

O Pregoeiro da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 

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

e aos licitantes interessados em participar do Pregão Presencial nº 014/2018-CSL/EMSERH, que 

nos termos do Edital, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de lavanderia hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime 

de comodato, bem como os insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender 

as necessidades do HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA, Unidade (s) de Saúde administrada (s) 

pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, esclarece: 

 

Pergunta:  

“Solicitamos esclarecimentos a respeito da habilitação: 
  

Referente aos documentos técnicos: Alvará Sanitário; Certidão de Regularidade 
junto a Polícia Federal e a ART, informamos que nossa empresa, Lavebrás Gestão 
de Têxteis S.A., encontra-se com tais documentos em renovação. Contudo, 

informamos que temos conosco os devidos protocolos de renovação que foram 
dados entrada dentro do prazo estabelecido, e agora estamos na dependência 
exclusiva do órgão para emiti-las. 
  

Sendo assim, neste pregão, serão aceitos os protocolos de renovação de tais 
documentos?” 

 
Resposta:  

No caso do Alvará Sanitário, da Certidão de Regularidade junto a Polícia Federal e 

a Anotações de Responsabilidade Técnica estejam vencidas, serão aceitos 
protocolos de solicitação de renovação, desde que tenha sido requerido no 
prazo mínimo que anteceder o vencimento constante na legislação sanitária 
Municipal/Estadual ou Distrital da sede da licitante. 

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

Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 14/2018-CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 17 

de abril de 2018, Auditório da EMSERH situada na Avenida Borborema quadra 16, nº 25, bairro Calhau, 

nesta Capital. 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, 13 de abril de 2018. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Pregoeiro da EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 


