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PROCESSO Nº 196.915/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Referência: Licitação Eletrônica nº 431/2021- CSL/EMSERH  
Processo Administrativo nº: 196.915/2021- EMSERH  
 
Impugnante: 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 Centro de Saúde 
Dr. Genésio Rêgo, administrado pela EMSERH. 
 
I – DA ADMISSIBILIDADE  

 
Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa 

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, devidamente 
qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica 
nº 431/2021 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 11/01/2022 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 
04/01/2022 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 09h40min. do dia 30/12/2021, 
portanto o pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a 
análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS  
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Em resumo, a empresa ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À 

PESQUISA - AFIP solicita esclarecimentos a seguir: 
 

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, 
instituição beneficente sem fins lucrativos estabelecida nesta 
Capital, na Rua Napoleão de Barros, 925, Vila Clementino, São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 47.673.793/0001-73, com 
filial situada na Rua Padre Machado, 1.040 – Bosque da Saúde, 
São Paulo/SP, CEP: 04127-001, inscrita no CNPJ sob o nº 
47.673.793/0102-17, diante da publicação do edital em 
referência, vem, respeitosamente, PEDIR ESCLARECIMENTOS 
relativamente aos termos do instrumento convocatório, na 
medida em que forçoso se tenham critérios para julgamento com 
disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40, inciso VII, da 
Lei de Licitações), na mesma linha não se utilizem de qualquer 
elemento ou critério subjetivo que possa ainda que indiretamente 
elidir a igualdade entre os licitantes (art. 44, §1º, da Lei de 
Licitações). 
SUBITEM 3.3.1 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.3.1. A empresa contratada deverá instalar Posto de Coleta, no 
Centro de Saúde Genésio Rêgo, 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; 
PERGUNTA 1 – Ao consultarmos o site da EMSERH, verificamos 
tratar-se de uma unidade ambulatorial, com funcionamento de 
segunda à sexta-feira, das 07h às 17h, enquanto o edital 
demanda instalação de posto de coleta, com funcionamento 7 
dias na semana, por 24h. Favor esclarecer o horário de 
funcionamento da unidade. 
SUBITENS 3.4.1 E 3.4.3 - DA EMISSÃO DE LAUDOS 
3.4.1. Os Resultados dos Exames serão entregues em até 3 
(Três) Horas, exceto os exames microbiológicos, contados a 
partir do horário da coleta do material. A definição do caráter do 
exame ficará a critério do profissional responsável pela 
solicitação; 
3.4.3. A empresa deverá liberar os laudos contendo os 
resultados das análises no prazo de 3 (Três) Horas, após a 
retirada do material para análises, exceto os exames 
microbiológicos. Em caso de emergências qualquer laudo poderá 
ser solicitado por telefone e/ou e-mail, podendo o envio dos 
resultados das análises ser feito via fax, e-mail ou através de 
acesso online; 
PERGUNTA 2 – Qual prazo deve ser considerado pela 
Contratada, para emissão de laudos: a partir da coleta do 
material ou da retirada do material para análise?. 
SUBITEM 3.6. - DOS PROFISSIONAIS DE APOIO 
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3.6.1. A empresa contratada deverá disponibilizar 
motoqueiro/motorista em serviço 24 horas para a unidade 
PERGUNTA 3 – Considerando que o processamento dos exames 
de urgência será realizado no Centro de Saúde Genésio Rêgo, 
qual a necessidade de motoqueiro/motorista em serviço 24 horas 
para a unidade? 
EXAME OBSOLETO 
PERGUNTA 4 - Quanto ao exame “PESQUISA DE ANTICORPOS 
ANTIMICROSSOMAS”, perguntamos: Considerando que o exame 
acima está obsoleto, a contratada poderá realizar a substituição 
pelo exame “ANTIPEROXIDASE”? 
Diante dos fundamentos e fatos ora apresentados, requeremos 
os esclarecimentos acima elencados e a competente modificação 
do edital, conforme § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993 (§ 4° 
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas). 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELO AGENTE DE 
LICITAÇÃO. 
 

Após análise o Agente de Licitação esclarece os pontos questionados pela 
empresa ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP. 
 

PERGUNTA 01:  
 
RESPOSTA: A Unidade de Saúde Genésio Rego não possuía perfil de 

unidade hospitalar, devido às necessidades advindas da 
pandemia de COVID-19 foi necessário realizar uma 
readequação da unidade com ampliação de leitos 
hospitalares, dessa forma modificando o perfil da unidade 
(Ambulatorial e Urgência/Emergência). Dessa forma a 
unidade funciona 24 horas (todos os dias, inclusive 
feriados). 

 
PERGUNTA 02:  

 
RESPOSTA: Os resultados dos laudos dos exames devem ser entregues 

no prazo de 03 (três) horas a partir da coleta do material 
conforme subitem 3.4.1. do termo de referência. 

 
PERGUNTA 03:  

 
RESPOSTA: Será instalado um posto de coleta na unidade Centro de 

Saúde Genésio Rêgo, dessa forma o laboratório necessita 
disponibilizar um profissional de apoio para translado dos 
materiais coletados da unidade (ambulatorial) até o 
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laboratório central da empresa contratada pra análise e 
emissão e emissão dos laudos. 

 
PERGUNTA 04:  

 
RESPOSTA: os exames a serem realizados estão contidos no Anexo I – 

Especificações e Quantitativos do termo de referencia e no 
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços do Edital. 

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

empresa ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP 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 
431/2021. 
  

 
São Luís, 3 de janeiro de 2022 

 
 
 
 
 

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 
 


