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PROCESSO Nº 138.738/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 328/2021- CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 138.738/2021- EMSERH  

 

Impugnante: DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA 

MOLECULAR LTDA 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 

Laboratoriais em Análises Clínicas para atender as necessidades da Policlínica 

Cohatrac. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela 

empresa DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA 

MOLECULAR LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face 

do edital da Licitação Eletrônica nº 328/2021 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 14h30min 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 

11/08/2021 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. 
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Logo, por ter sido protocolado às 10h05min. 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 DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA 

E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA solicita esclarecimentos a seguir: 
 

1. Quem ficará responsável pela realização das coletas de sangue? 

2. Todos os exames estão no mesmo lote? 

 

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 DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA 

E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA. 

 

PERGUNTA 01:  
 

RESPOSTA: A empresa deverá instalar o Posto de Coleta e realizar as 

Coletas conforme os itens e subitens previstos no objeto das 

especificações do serviço no Termo de Referência. 
 

3.3.1. A empresa contratada deverá instalar Posto de Coleta, 

na Policlínica Cohatrac, com funcionamento 24 horas (todos 

os dias, inclusive feriados), devendo a empresa possuir 

Laboratório Central com capacidade de produção de acordo com 

a estimativa de demanda, conforme do ANEXO I; 

3.3.2.17. A empresa contratada deverá disponibilizar um 

Responsável Técnico – RT legalmente habilitado, com certificado 

emitido pelo respectivo Conselho de Classe e que assuma 

perante a Vigilância Sanitária a responsabilidade do Laboratório; 

3.3.2.18. Os procedimentos de coleta de material para exame 

deverão ser delegados a profissionais da área da saúde, 

devidamente treinados e legalmente habilitados para tal função, 

a qual será exercida sempre sob supervisão do responsável 

técnico; 

 

PERGUNTA 02: 
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RESPOSTA: Todos os exames estão listados conforme Anexo 01, dentro do 

mesmo lote; 
 

3.4.1. A empresa contratada deverá programar-se para atender 

a estimativa de exames mensais conforme especificado na 

planilha ANEXO I. 

8.21. Realizar os exames constantes do Anexo I; 

8.27. Elaborar exames e emitir laudos, nas especialidades 

previstas no objeto deste Termo de Referência, disponibilizando 

os resultados dos exames de análises clínicas em tempo hábil; 

 

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

empresa DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA 

MOLECULAR LTDA NÃO suscitou a necessidade de alteração do edital. 

 

V – CONCLUSÃO 

 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem inalteradas as 

cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação Eletrônica nº 

328/2021. 

  

 

São Luís, 14 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 

 


