
 
 
 
 
 
 

End.: Avenida Borborema, Quadra 16, 25, Bairro do Calhau. 
São Luís – MA, CEP: 65.071-360 - Fones (98) 3235-7333 

 

1 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA ROYALMED 

HOSPITALAR LTDA. 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 099/2018 - CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 157.110/2018 -EMSERH  

OBJETO:  

 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no dia 10 de outubro do 

ano corrente, pela empresa ROYALMED HOSPITALAR LTDA, esclarecemos o que 

segue: 

 

I - PEDIDOS 

 

“Analisando o Edital, notou-se a não conformidade em relação a não especificação dos 

produtos referentes aos Tamanhos dos Lúmens, pois para os tamanhos 12 Fr, 14 Fr e 16 

Fr, as instituições de saúde geralmente solicitam Duplo Lúmen e o edital não está 

especificando o tamanho ideal do Lúmen. Portanto, gostaríamos de uma especificação 

mais detalhada dos materiais”. 

 

 

II - RESPOSTA  

Inicialmente, necessário elucidar que o pedido de esclarecimento acima citado 

encontra-se intempestivo, 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 16/10/2018 (terça-feira) 

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

edital expirou no dia 08/10/2018 às 18h. 
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Desta forma, por ter sido protocolado intempestivamente, não CONHEÇO o pedido 

de esclarecimento, pelas razões acima esposadas. 

 

III – DO MÉRITO 

 

Apenas para fins de elucidação, ainda que o pedido de esclarecimento apresentado pela 

empresa ROYALMED HOSPITALAR LTDA não tenha sido conhecido, informo que os 

questionamentos formulados pela mencionada empresa não possuem fundamento, razão 

pela qual não fora acatado pela Gerência de Gestão Hospitalar, conforme resposta que segue 

em anexo. 

 

São Luís (MA), 15 de outubro de 2018. 

 
Osmália Roberta de Oliveira Borges 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

 

 

 

De acordo:  

Jéssica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 

 


