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PROCESSO Nº 164.682/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 002 
 

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

Impugnante: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 
LTDA 

 

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 
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA, 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 22/11/2021 às 08h30min. 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 
12/11/2021 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 16h27min. do dia 19/10/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 

II – DOS QUESTIONAMENTOS  
 

Em resumo, a empresa CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 
E SISTEMAS LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 

 

1. Serão aceitas/classificadas para a fase de lances, propostas 



                                EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Página 2 

PROCESSO Nº 164.682/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

cadastradas acima do estimado? 
 

2. Os documentos de habilitação serão solicitados após a fase 
de disputa, apenas ao licitante vencedor, está correto nosso 
entendimento? 
 

3. O item 12.3.3 “Para comprovação do vínculo profissional 
(...)” – Questionamos se a comprovação dos vínculos 
mencionados é suficiente para cumprimento da regra? 
 

4. Ainda sobre o item 12.3.3 – A Certidão de quitação de 
pessoa jurídica emitida pelos respectivos conselhos de classe, 
consta quem são os RTs da empresa e não a informação dos 
sócios. Diante disso, questionamos se serão aceitas as certidões 
de regularidade/quitação que indiquem o profissional? 
 

5. Quem é o atual prestador deste Município? Quando vence 
seu contrato? É possível nos disponibilizar uma cópia? 
 

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 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 
E SISTEMAS LTDA. 

 

PERGUNTA 01:  
RESPOSTA: SIM, todas as empresas que cadastrarem propostas 

participaram da fase de lances. 
 

PERGUNTAS 02:  
RESPOSTA: SIM, a Proposta readequada ao último lance ou negociação 

e os documentos de licitação serão solicitados pelo gente 
de Licitação através de Convocação no chat, somente para 
a empresa arrematante. 

 

PERGUNTA 03:  
RESPOSTA:  Para comprovação do vínculo profissional, a empresa pode 

apresentar qualquer título mencionado no subitem a 
seguir:  
4.1.6. Para a comprovação do vínculo profissional do(s) 
Responsável (eis) Técnico(s) com a licitante será admitida 
a apresentação de: CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA emitido pelo CRF, CRBM ou CRM onde constarão 
todos os responsáveis técnicos e sócios da Licitante, CÓPIA 
DA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), FICHA DE REGISTRO 
DE EMPREGADO, CONTRATO SOCIAL DA LICITANTE (no 
caso de sócio); CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 
ou; DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DO 
PROFISSIONAL, desde que acompanhada da DECLARAÇÃO 
DE ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA assinado pelo profissional; 
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PERGUNTAS 04:  
RESPOSTA: Sim, a emissão de regularidade/quitação é feito pelo 

respectivo conselho de classe, onde prova que a empresa 
encontra-se registrada e consta seu responsável técnico 
regularizado e quitado.  

 

PERGUNTA 05:  
RESPOSTA:  A unidade de saúde está em fase de conclusão das obras, 

portanto não possui prestador de serviço ou contrato 
formalizado.  

 

Isto posto, depreende-se que o pedido de esclarecimento solicitado pela 

empresa CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 

NÃO suscitou a necessidade de alteração do edital. 
 

VI – CONCLUSÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem 
inalteradas as cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da 
Licitação Eletrônica nº 320/2021.  

 

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, 20 de outubro 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 


