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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2018 – CSL/EMSERH 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.036/2018-CCL 

 

ESCLARECIMENTO Nº 002 

 

OBJETO: Fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades das 
Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.  

. 

 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos, via e-mail, da empresa MEDICICOR 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 

empresa MEDICICOR, conforme o subitem 3.1 do edital, o Agente de Licitação encaminhou o 

processo para análise e manifestação da Diretoria Clínica da EMSERH, através de sua 

Gestão Hospitalar, o qual vem esclarecer: 

 

Pergunta 01: “Solicitamos esclarecimento a respeito dos itens abaixo: 
  

11 - CATETER DUPLO LÚMEN RETO, HEMODIALISE, estéril, descartável, 
12FR com 15 CM, com dilatador e guia metálico. Kit acessório contendo: 01 
agulha introdutora de aço inox 18g, fio guia em aço inox com avançador e 
ponta em J, comprimento de 70 cm, 01 seringa de 05 a 20, 01 dilatador, 01 
bisturi com lamina descartável, 02 tampas seladoras de plástico. 
  

Seria possível o descritivo acima, ser atendido através do produto com o 
possível descritivo abaixo?: 
  

CATETER DUPLO LÚMEN RETO, HEMODIALISE, estéril, descartável, 12FR 
com 16 CM, com dilatador e guia metálico. Kit acessório contendo: 01 
agulha introdutora de aço inox 18g, fio guia em aço inox com avançador e 
ponta em J, comprimento de 70 cm, 01 seringa de 05 a 20, 01 dilatador, 01 
bisturi com lamina descartável, 02 tampas seladoras de plástico. 

 
Resposta: Após analise sobre o questionamento levantado pela empresa MEIDICICOR, 

informamos que NÃO poderá ser alterado o descritivo, pois não atende as 
necessidades das nossas unidades de saúde que fazem uso do produto. 

 
 

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

da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 25/2018-CSL/EMSERH para as 09h30min 

do dia 13 de novembro de 2018, por meio do site www.licitacoes-e.com.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, 06 de novembro de 2018. 

 

 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Agente de Licitação da EMSERH 

 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Aráujo 

Residente da CSL / EMSERH 

http://www.licitacoes-e.com.br/

