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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA MEDICAR 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO LTDA. 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0309121/2017-EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde – 

UPA PARQUE VITÓRIA 

 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente, nos 

termos do subitem 4.1 alínea “a” do edital do certame, pela empresa MEDICAR 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS SÃO PAULO LTDA, esclarecemos o que segue: 

 

I - PEDIDO 

 

“1 - Quais são as razões de se apontar e exigir doutorado e mestrado como critério de 

avaliação da capacidade técnica já que são titulos puramente academicos e objeto é 

atendimento de pacientes em Unidade de Pronto Atendimento ? No que esses títulos, que 

são, como dito, títulos para área academica e não da área profissional/prática podem 

consistir em diferencial para atuação dos médicos no pronto atendimento. Qual a 

justificativa técnica e profissional para tanto ?  

 

2 - O Edital não é acompanhado de nenhuma declaração de disponibilidade futura da 

equipe que constará na proposta técnica. Essa declaração não seria obrigatória ?  

 

3 – Se no interim entre a apresentação da proposta e a assinatura do contrato houver a 

necessidade de alteração de algum dos profissionais indicados, por algum fator 

superveninete e imprevisivel, poderá a futura contratada substitui-lo por outro com a 

mesma qualificação no momento da assinatura do contrato?” 

 

 

II - RESPOSTA  

 

1 – A avaliação dos profissionais médicos que irão cumprir o contrato é necessária para o 

desenvolvimento satisfatório dos serviços. Nesse sentido, considerando o critério de 

julgamento das propostas, técnica e preço, a atribuição de pontuação técnica prevista no 
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edital tem por finalidade buscar profissionais dotados de uma sólida formação profissional – 

acadêmica, primando pela qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população. 

 

2 – A comprovação de vínculo profissional do membro da equipe técnica será no momento da 

assinatura do contrato, conforme item 7.9 do edital.  

 

3 – Conforme item 9.13 do termo de referência da licitação em apreço, é permitida a 

substituição de profissionais nas qualificações iguais ou superiores às apresentadas no 

procedimento licitatório. Insta acentuar também, que o item 9.12 do referido termo estabelece 

que a contratada deve apresentar a relação dos profissionais indicados para o serviço, 

inclusive em caso de substituição. 

 

 

São Luís (MA), 27 de abril de 2018. 

 

 
Gilson de Holanda Lopes Júnior. 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
 

 

 

De acordo: 

 

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


