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PROCESSO Nº 164.682/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 320/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 164.682/2021- EMSERH  
 

Impugnante: LABORATÓRIO CEDRO LTDA 
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais 
em análises clínicas para atender as necessidades do Hospital da Ilha, administrado 
pela Emserh. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 
LABORATÓRIO CEDRO LTDA e ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA - AFIP, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face 
do edital da Licitação Eletrônica nº 320/2021 que objetiva alteração deste.  

 

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 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 27/10/2021 às 08 foi o definido para a abertura 
da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento 
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 20/10/2021 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 previsto no edital está em consonância com o 
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 protocolado às 18h22min. do dia 13/10/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa LABORATÓRIO CEDRO LTDA solicita 
esclarecimentos a seguir: 

 

1. O Haverá área disponível para instalações de 
equipamentos e mobiliários concernentes à prestação de 
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serviços, já que há a necessidade de instalar-se um laboratório 
dentro da Unidade? 
2. Haveria possibilidade de instalar-se posto de coleta e 
colocar equipamentos de áreas mais solicitadas em ambiente 
hospitalar como hematologia, imunoquímica, gasometria, etc? 
 

Em resumo, a empresa ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA - AFIP solicita esclarecimentos a seguir: 

 

DA EMISSÃO DE LAUDOS  
SUBITEM 4.4.2  
4.4.2. Os Resultados dos exames, exceto os exames 
microbiológicos, serão disponibilizados em até 03 (Três) horas, 
contados a partir do horário da coleta do material. 
PERGUNTA 1 – Para os exames que não possuem perfil de 
urgência (exemplo: Anticentromero, Anti-LKM, etc.), terão qual 
prazo para resultado?  
 

SUBITEM 4.4.6  
4.4.6. Os Laudos de exames e análises realizadas, além de 
disponibilizados online, deverão ser entregues na coordenação 
da unidade, no caso dos pacientes internados uma cópia deve 
ser encaminhada ao médico solicitante do exame e para o e-mail 
do hospital.  
PERGUNTA 2 – Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados 
- LGPD, o resultado não deve ser encaminhado somente ao 
paciente?  
 

PERGUNTA 3 – Como se dará o atendimento da exigência no 
subitem 4.4.6 sem infringir a LGDP? 
 

SUBITEM 4.4.20  
4.4.20. A sala de coleta deve dispor dos equipamentos:  
a) Refrigerador;  
b) Termômetros;  
c) Centrífuga;  
d) Autoclave pequena para descontaminação (se necessário);  
 

PERGUNTA 4 – A sala de coleta prevista no item 4.4.20 será 
destinada a coleta ambulatorial?  
 

PERGUNTA 5 – Caso seja destinada a coleta ambulatorial, qual 
o volume de pacientes atendidos?  
 

PERGUNTA 6 – A recepção e atendimento dos pacientes 
destinados a coleta ambulatorial serão de responsabilidade da 
Contratada ou Contratante?  
 

DOS PROFISSIONAIS DE APOIO  
SUBITEM 4.6.1  
4.6.1. A empresa contratada deverá disponibilizar 
motoqueiro/motorista em serviço 24 horas para a unidade (se 
necessário);  
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PERGUNTA 7 – Considerando que a Contratada terá um 
laboratório local e que não haverá posto de coleta externo para 
atendimento, em qual situação será necessária a disponibilidade 
de motoqueiro/motorista em serviço 24 horas?  
 

TESTES DE ESTÍMULO E GASOMETRIA ARTERIAL  
 

PERGUNTA 8 – Considerando que a coleta depende de 
acompanhamento médico (teste de estímulo) ou são de coleta 
restritas de profissionais de médicos ou enfermeiros 
(gasometria), a responsabilidade pelas coletas será da 
Contratante?  
 

DA VISTORIA  
14.1. A empresa poderá vistoriar o local onde será instalado o 
Laboratório e Posto de Coleta, para verificação do espaço físico 
existente.  
PERGUNTA 9 – Quais são os meios de contato para 
agendamento da Vistoria Técnica?  
 

SUBITEM 9.14  
9.14. Enviar, antecipadamente, para as unidades, os materiais 
necessários para a realização do procedimento de coleta.  
 

PERGUNTA 10 – Quais são as unidades de coleta? Favor 
disponibilizar os endereços.  
 

PERGUNTA 11 – A responsabilidade da coleta será da 
Contratada ou Contratante? 
 

SUBITEM 9.18  
9.18. A empresa deverá instalar nas unidades um programa ou 
sistema para cadastro de pacientes e exames, garantindo 
perfeito funcionamento do sistema assim como disponibilizar 
acesso online aos resultados para o hospital  
 

PERGUNTA 12 – Em quais unidades a contratada deverá 
instalar o programa ou sistema para cadastro? Favor 
disponibilizar os endereços. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA DIRETORIA CLÍNICA, 
ATRAVÉS DA GESTÃO HOSPITALAR. 
 

Após análise e manifestação da Diretoria Clínica, através da Gestão 
Hospitalar da Emserh, setor técnico responsável, o Agente de Licitação esclarece os 
pontos questionados pela empresa LABORATÓRIO CEDRO LTDA. 
 

PERGUNTAS 01 e 02:  
RESPOSTA: Diante questionamento da empresa Laboratório Cedro, 

informamos que haverá espaço físico tanto para instalação 
de posto de coleta como para área técnica com os 
equipamentos que serão necessários 

 

Após análise e manifestação da Diretoria Clínica, através da Gestão 
Hospitalar da Emserh, setor técnico responsável, o Agente de Licitação esclarece os 
pontos questionados pela empresa ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
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PESQUISA - AFIP. 
 

PERGUNTA 01:  
RESPOSTA: Até 5 (cinco) dias úteis 
 

PERGUNTAS 02 e 03:  
RESPOSTA: Levando em consideração a gravidade de alguns pacientes 

que darão entrada ao hospital e aqueles que estarão em 
terapia intensiva, há a necessidade de ser disponibilizado 
os resultados dos exames para os médicos, visto que os 
mesmos possam tomar decisões precisas para o 
tratamento terapêutico ao paciente. Informamos que todos 
os resultados precisam estar anexados aos prontuários dos 
pacientes, por esse motivo, há a necessidade de envio dos 
laudos à coordenação da unidade. Vale ressaltar que todas 
as pessoas que terão acesso aos laudos serão profissionais 
de saúde que estarão ligados diretamente aos pacientes 

 

PERGUNTA 04:  
RESPOSTA: Não. Será destinado à coleta de urgência e emergência de 

pacientes não internos 
 

PERGUNTAS 05 e 06:  
RESPOSTA: Não terá atendimento ambulatorial. No entanto, todo o 

atendimento referente às coletas de materiais biológicos 
será de responsabilidade da contratada.  Por se tratar de 
uma unidade de saúde nova, não temos como mensurar a 
demanda de pacientes a serem atendidos na urgência e 
emergência 

 

PERGUNTA 07:  
RESPOSTA: Caso seja necessário o envio de amostras para laboratório 

de referência 
 

PERGUNTA 08:  
RESPOSTA: A gasometria não está presente no termo de referência, 

portanto, não será de responsabilidade do laboratório a ser 
contratado 

 

PERGUNTA 09:  
RESPOSTA: Sim. A solicitação pode ser enviada para os e-mails: 

iago.pereira@emserh.ma.gov.br e 
lucas.leal@emserh.ma.gov.br; 

 

PERGUNTA 10:  
RESPOSTA: Todo o serviço será destinado ao Hospital da Ilha, 

portanto, todas as instalações necessárias deverão ser 
feitas no endereço presente no termo de referência; 

 

PERGUNTA 11:  
RESPOSTA: Toda e qualquer coleta de material destinada a exames de 

análises clínicas será de responsabilidade da contratada; 
 

PERGUNTA 12:  

mailto:iago.pereira@emserh.ma.gov.br
mailto:lucas.leal@emserh.ma.gov.br
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RESPOSTA: Acatado: Nova redação será alterada através de ERRATA 
001 a ser disponibilizada no site www.emserh.ma.gov.br e 
no portal www.licitacoes-e.com.br.  

 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado pela 
empresa LABORATÓRIO CEDRO LTDA e ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 
PESQUISA - AFIP NÃO suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 

V – CONCLUSÃO 
 

Por fim, comunico que FICA REMARCADA, a data da Sessão de 
Abertura da Licitação Eletrônica nº 320/2021, para às 08h30min do dia 
22/11/2021, ficando as demais condições inalteradas.  

 

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, 26 de julho de 2021 
 
 
 
 

Francisco Assis de Amaral Neto 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
 
De acordo: 

Vicente Diogo Soares Junior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 7.327 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

