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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 – CSL/EMSERH 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 309.168/2017 – EMSERH  

 
ESCLARECIMENTO Nº 001 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde na especialidade 

Hemodiálise para atender a demanda do Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes – Hospital da Vila Luizão, com 
fornecimento de materiais de consumo, insumos, reagentes e equipamentos. 
 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa Pró-Renal – Centro de Tratamento das 
Doenças Renais LTDA e DIMPI Gestão em Saúde 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado intempestivamente pela empresa Pró-
Renal – Centro de Tratamento das Doenças Renais LTDA e DIMPI Gestão em Saúde, conforme o subitem 
4.1 do edital, porém o Pregoeiro decidiu analisar com intuído de ampliar a competitividade no certame, o 
qual vem esclarecer: 

 
Pergunta: 
  

1 - Em análise detida do Edital, verifica que nos Itens 8.3.1 e 8.3.3.1 não são compatíveis com o 
objeto da licitação. Assim sendo, requer seja esclarecido se o referido Item se trata de fato da exigência  
do Engenheiro Responsável Técnico (CREA) ou do Médico Responsável Técnico (CRM)? 

2- Outrossim, a empresa requer esclarecimento do ITEM 4.1 do ANEXO I do Edital, tendo em 
vista que não há uma divisão clara (ITENS ou LOTE) dos serviços descritos no Termo de Referência. 

 
Resposta: 
 
Foram revistos os itens relacionados acima e emitimos a Errata nº 002, a qual já se encontra no 

site da EMSERH, o qual retifica o item 8.3. e o anexo A do Edital. 
 
Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições editalícias e fica remarcada a 

data da Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 22/2018- CSL/EMSERH para as 09h00min do dia 07 de 
junho de 2018, no Auditório da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH situado 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. 

 
 

São Luís (MA), 09 de maio de 2018. 
 
 

____________________________ 
Kellen Bianka Aires da Costa 
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