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PROCESSO Nº 211.561/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 437/2021-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211.561/2021 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais 
em análises clínicas, para atender as necessidades das unidades: UPA Bacanga, UPA 
Araçagy e UPA Parque Vitória - Emserh, administradas pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares – 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 437/2021 
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 17/01/2022 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 10/01/2022 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 13h50min. do dia 30/12/2021, portanto o 

pedido é TEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS E DA ANÁLISE 
 

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 
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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 1 – Qual prazo deve ser considerado pela Contratada, para 
emissão de laudos: a partir da coleta do material ou da retirada do material 
para análise? 

 
EXAME OBSOLETO 
PERGUNTA 2 - Quanto ao exame “PESQUISA CELULAS LE”, perguntamos: 
Considerando que o exame acima está obsoleto, a contratada poderá 
realizar a substituição mediante a justificativa técnica a seguir? 
“Substituído pelo FAN, metodologia superior. A pesquisa de células LE foi o 
primeiro ensaio laboratorial utilizado para a pesquisa de anticorpos 
antinucleares (FAN). É um teste caracterizado por baixa reprodutibilidade e 
sensibilidade, interpretação complexa e técnica extremamente trabalhosa. 
Foi parte integrante dos critérios de classificação do Colégio Americano de 
Reumatologia para o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). A pesquisa de 
células LE foi eliminada como critério de classificação do LES em 1997, 
devido ao desenvolvimento de métodos laboratoriais para a pesquisa de 
anticorpos antinucleares mais simples, reprodutíveis e sensíveis. 
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). 

 
Após análise e manifestação da Gestão Hospitalar da Emserh, setor técnico 

competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA – AFIP. 
 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS PELA GESTÃO HOSPITALAR DA 
EMSERH. 

 

a) Após análise e manifestação da Gestão Hospitalar da Emserh, setor técnico 
competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela empresa 
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP: 
 

PERGUNTA 01: 
RESPOSTA: 

A empresa deverá liberar os laudos contendo os resultados das 
análises no prazo de 3 (três) Horas a partir da hora da coleta 
do material conforme subitem 3.4.1. do termo de referência. 
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PERGUNTA 02: 
RESPOSTA: 

A empresa contratada não poderá realizar a substituição do 
exame “PESQUISA CÉLULAS LE” pelo exame “FAN”, tendo 
em vista que a PESQUIS DE CÉLULAS LE, apesar de ter 
dificuldades em sua metodologia, é considerada altamente 
específica para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico 
(LES).  

 
Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem inalteradas as 

cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação Eletrônica nº 
437/2021. 

 
São Luís (MA), 12 de janeiro de 2022 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Junior 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 7.327 


