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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 097/2019 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 190.953/2019 - EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 

Continuados de Vigilância Patrimonial e Segurança Armada, noturna, para atender a 

demanda do Centro de Hemodiálise 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 163) encaminhado 

via e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 16/01/2020, pela empresa 

GRUPO MANANCIAL, por intermédio do Gerente Comercial, Vicente Ferreira.  

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento 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 21/01/2020 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 14/01/2020 às 18h00min, 

horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da licitação está disposto no §2º do art. 65 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 
Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 
aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização 
da sessão. 

 

Logo, por ter sido encaminhado no dia 16/01/2020, portanto, fora do 

prazo, o pedido é INTEMPESTIVO. 
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II – DA DECISÃO 

Por fim, considerando a intempestividade do pedido, NÃO CONHEÇO o 

esclarecimento apresentado. 

Na oportunidade, informo que permanecem inalteradas as cláusulas 

editalícias, bem como as datas já designadas no Edital da Licitação Eletrônica nº 

097/2019. 

     

               São Luís – MA, 16 de janeiro de 2020. 

 
 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 1753 
 
 




