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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 – CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110.257 - EMSERH  

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais médicos hospitalares do 
tipo sonda e cânula, visando atender as necessidades da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares - EMSERH, em consonância com as especificações, quantitativos e condições 
neste Edital e Termo de Referência – Anexo I. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (fls. 173) encaminhado via e-

mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 03/01/2020 pela empresa O.F.F.J. Comércio 

LTDA. 

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 05/02/2020 foi o definido para a abertura da sessão, o 

prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao instrumento 

convocatório em epígrafe é até o dia 29/01/2020 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 28/01/2020, portanto, no prazo legal, o 

pedido é TEMPESTIVO. 

Todavia, ressalta-se que o pedido de esclarecimento apresentado é 

semelhante a impugnação interposta pela mesma empresa, cuja resposta encontra-se 

publicada no sitio eletrônico da EMSERH. 

Desta forma, resta prejudicada a análise do mérito. 
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II – CONCLUSÃO 

 

Por fim, considerando que os questionamentos apresentados já foram 

respondidos em impugnação interposta pela mesma empresa, mantém-se inalteradas 

as cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 003/2020, bem como a nova data de 

abertura será publicada nos meios oficiais e no sitio eletrônico da EMSERH. 

 
     

                                                                      
 São Luís - MA, 29 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Mat. 528 

 
 
De acordo: 
 

Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 

Mat. 515 


