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PROCESSO Nº 191.817/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 439/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 191.817/2021 - EMSERH  
 

Solicitantes:  

CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SSITEMAS LTDA; 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

laboratoriais em análises clínicas para atender as necessidades das unidades 

UPA Cidade Operária, Policlínica Cidade Operária, UPA Vinhais e Policlínica Vinhais, 

administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via 
e-mail, pelas empresas CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SSITEMAS 

LTDA e BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA, devidamente qualificado na peça inicial 
acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 439/2021 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 25/01/2022 às 08h30min foi o definido para a 
abertura da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse solicitar esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era 
até o dia 18/01/2022 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. 
 

Com efeito, tendo em vista que os pedidos de esclarecimentos 
foram interpostos nos dias 17/01/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-
se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS 
 

Em resumo, CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SSITEMAS 

LTDA solicitou esclarecimentos a seguir: 
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A Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda, vem solicitar os 
seguintes pedidos de 
esclarecimentos, referente ao objeto em epígrafe: 
1) A disputa dos lotes ocorrerá isoladamente, ou seja, um de cada vez, ou 

haverá disputa simultânea de mais de um lote ao mesmo tempo? 
2) A disputa será realizada por item ou pelo valor global de cada lote? 
3) Há alguma recomendação sobre como será ou quais requisitos mínimos 

devem conter a descrição dos serviços que deverá ser cadastrada em 
campo próprio no sistema? Quais situações acarretarão a 
desclassificação da licitante por este motivo (descrição do objeto em 
campo próprio no sistema)? 

4) Há valores ou percentuais mínimos entre os lances? 
5) A coleta do material biológico dos usuários deverá ser realizada pela 

Contratante ou pela Contratada? Há previsão de execução de exames de 
urgência e emergência? Em caso afirmativo, qual o prazo máximo de 
liberação destes resultados? 

6) Quando a Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços? Quem é o 
atual prestador deste Município? Quando vence seu contrato? É possível 
nos disponibilizar uma cópia?. 

 

Em resumo, BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA solicitou esclarecimentos a seguir: 
 

1) Quanto ao início da contagem do prazo da liberação dos resultados, 
verifiquei no Edital que constam duas informações que divergem quanto 
ao mesmo. O item 3.4.1 diz que a contagem do prazo de liberação se 
dará a partir do horário da coleta, entretanto o item 3.4.4 prevê que a 
contagem se dará a partir da retirada dos mesmos, deste modo, 
questionamos a partir de quando será contabilizado a contagem do prazo 
de liberação dos resultados? 

2) De quem será a responsabilidade de coleta nas unidades? 
 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 
 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições 
da Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH.  

Com base na análise da Gestão Hospitalar da Emserh, folhas 269/269-V e 
272, setor técnico competente, o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados 
pelas empresas: 

Para os questionamentos da empresa CIENTÍFICALAB PRODUTOS 

LABORATORIAIS E SSITEMAS LTDA: 
 

Resposta ao Questionamento 003: 
A descrição deverá ser conforme descrito no Anexo IV - Modelo de 
Proposta de preços  

 

Resposta ao Questionamento 005: 
A coleta ficará de responsabilidade da contratada; 
O prazo para entrega dos exames das UPA’s são de 3 (três) horas 
(Urgência e Emergência) conforme subitem 3.4.1. do Termo de 
Referência. 
O prazo para entrega dos exames das Policlínicas são de 3 (três) dias, 
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conforme subitem 3.4.1. do Termo de Referência. 
 

Resposta ao Questionamento 006: 
A contratada tem o prazo de até 30 (trinta) dias para se adequa as 
estabelecimento no regulamento técnico, a partir da emissão da ordem 
de serviço global, conforme subitem 3.2.1.  
Todos os contratos e prestadores serviços estão disponíveis no portal 
de transparência do site da EMSERH (http://www.emserh.ma.gov.br/) 

 

Em resumo, BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA solicitou esclarecimentos a seguir: 
 

Resposta ao Questionamento 001: 
O Prazo para deliberação dos recursos inicia logo após o horário 
da coleta dos pacientes. 

 

Resposta ao Questionamento 006: 
Fica de inteira responsabilidade da empresa contratante a coleta dos 
materiais nas unidades 

 
Com base na análise, o Agente de Licitação, esclarece os pontos 

questionados pelas empresas: 
 

Para os questionamentos da empresa CIENTÍFICALAB PRODUTOS 

LABORATORIAIS E SSITEMAS LTDA: 
 

Resposta ao Questionamento 001: 
A disputa ocorrerá conforme item 9 do edital 

 

Resposta ao Questionamento 002: 
Pelo valor global de cada lote 

 

Resposta ao Questionamento 004: 
Conforme cadastro do lote no portal www.licitacoes-e.com.br 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que não 
houve necessidade de modificação do edital. 

 

IV – DA DECISÃO 
 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas 
as cláusulas editalícias, bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica 
nº 439/2021. 

 São Luís – MA, 21 de janeiro de 2022. 
 
 
 

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

Matrícula n° 536 
 
 

De acordo: 
Vicente Diogo Soares Júnior 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


