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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Processo Administrativo nº. 253.599/2017/EMSERH. 

Concorrência nº 003/2017 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento, interposto pela SAFEMED – 

CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ Nº 07.533.543/0001-13, referente à Concorrência n° 003/2017, com sessão que 

marcada para as 9:00h do dia 29 de janeiro de 2018 na CEMESP, tendo por objeto 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender a 

demanda do Posto de Saúde – INFRAERO – Aeroporto Internacional Marechal Cunha 

Machado, administrado pela EMSERH. 

I - DA ADMISSIBILIDADE: 

Nos termos do disposto no instrumento convocatório subitem 4.1 é cabível a 

impugnação e pedido de esclarecimento do ato convocatório, por qualquer pessoa em até 

05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a 

Comissão Setorial de Licitação responder em até 3 (três) dias úteis, conforme o art. 87, 

§1º, da Lei Federal 13.303/16.  

Desse modo, observa-se que o solicitante encaminhou seus questionamentos no 

dia 19 de dezembro de 2017, sendo, portanto tempestiva o presente pedido de 

esclarecimento. 

II - DA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS  

Questionamento 1:  

“Na habilitação técnica deveria ser requisitado: 

a) CNES da empresa licitante 

b) Alvará da Vigilância Sanitária da Licitante 

c) Certidão Negativa CAEMA da licitante” 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01: 
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Conforme esclarecimentos da Diretoria Clínica da EMSERH: 

Ao quesito a. CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), já consta 

no item 9.2 do Termo de Refrência DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Comprovar 

que todos os profissionais médicos estão cadastrados no CNES e desenvolver atividades 

de preceptoria da residência médica IN loco, e no item 9.8 REAFIRMA que, deve ser 

mantido no quadro de profissionais com a habilitação definidos no edital e devidamente 

cadastrado no CNES. 

Ao quesito b. Alvará da Vigilância Sanitária: esse documento que comprova que o 

estabelecimento de saúde foi inspecionado pela Vigilância Sanitária e que atende a 

legislação sanitária vigente, desta forma será solicitado para o local onde o profissional irá 

exercer a função. 

Ao quesito c. Certidão Negativa da CAEMA: como consta no Termo de Referência 

do Edital no item 12.5 no ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária estabelecida no 

Maranhão deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos com a Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, consoante determina o Decreto Estadual 

nº 21.178/2005, já consta no edital em comento. 

Questionamento 2:  

“O valor total no Edital R$ 1.653.168,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e três, cento e 

sessenta e oito reais) conforme Anexo A do Termo de Referência. Diz respeito ao valor 

global para 24 (vinte e quatro) meses ou 12 (doze) meses?” 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02: 

O valor estimado anual é de R$ 826.584,00 (oitocentos e vinte e seis mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais), perfazendo o valor total bianual da licitação em R$ 

1.653.168,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais), 

conforme anexo A do Termo de Referência.  
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III. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, em função dos questionamentos apresentados pela SAFEMED – 

CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL, diante dos esclarecimentos emitidos pela 

Diretoria Clínica da EMSERH e restando por fim elucidadas todas as questõess 

levantadas, comunico que permanecem incólumes as condições exigidas no instrumento 

convocatório, sendo mantida a data da Sessão Pública de CONCORRÊNCIA nº 003/2017 

para o dia 29 de janeiro de 2018, às 09h00min, no auditório do Centro de Medicina 

Especializada - Cemesp, localizada a Av. Kennedy, nº 2004, bairro de Fátima nesta 

Capital.  

 

 

                             São Luís (MA), 22 de dezembro de 2017.  

 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

 
 


