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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA IDEXX BRASIL 

LABORATÓRIOS LTDA. 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 109.245/2018 – EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de insumos de laboratório de 
bromatologia e química (lacen-ma). 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento (fls. 258-261) ao Edital 

de Licitação Presencial nº 014/2018, encaminhado por e-mail à Comissão Setorial 

de Licitação no dia 27/02/2019, pela empresa IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS 

LTDA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

De acordo com o subitem 4.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou 

Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública.  

Considerando que o dia 07/03/2019 foi o definido para a abertura da 

sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 25/02/2018, no horário em 

que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que esse prazo está disposto no §2º do art. 63 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, ou seja, que o prazo 

para apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 63. §3° 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. 
 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 27/02/2019, portanto, fora do 

prazo, o pedido é INTEMPESTIVO. 

  

 

 

 



 
 
 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Av. Borborema Q - 16, Nº 25, Calhau CNPJ: 18.519.709/0001-63 

CEP: 65071-360 – São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 

 

II – DA DECISÃO 

Considerando a intempestividade do pedido, NÃO CONHEÇO o 

esclarecimento apresentado. 

Por fim, ressalta-se que a Licitação Presencial nº 014/2019 será realizada 

no dia 07/03/2019 às 09h00min (horário local).   

           

                 

               São Luís – MA, 27 de janeiro de 2019. 

 
 

Gilson de Holanda Lopes Júnior 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

 

 


