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ESCLARECIMENTO nº 001  

 
REF.: LICITAÇÃO PRESENCIAL nº 010/2018-EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1.281/2018 - EMSERH 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa.  
 

 
Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 

empresa CONSULTORIA E ASSESSORIA ODONTOLÓGICO E SERVIÇO MED. 

LTDA (GERONTO CARE), o qual apresentou os seguintes questionamentos: 

 
 

1. Existe um número máximo de odontólogos para concorrer pelas 

empresas em cada lote? 

Esses esclarecimentos são pertinentes pois: 

a) Uma empresa concorrente pode apresentar uma quantidade X de 

odontólogos no seu quadro clínico apenas para somar a maior quantidade 

de pontos possível e vencer a concorrência. Porém essa quantidade X de 

odontólogos, na prática seja inviável economicamente e no que diz respeito 

a carga horária, para prestar de fato o serviço. Tendo em vista que no item 

11 do edital existe uma planilha na qual em sua coluna de área ocupacional 

está descrito: 1 consultório – 24 horas – 7 dias na semana e total de 1 

odontólogo, O QUE SUB ENTENDE-SE QUE O MÁXIMO É DE 7 

ODONTÓLOGOS POR LOTE. Fato que precisa ser esclarecido. 

E no item 7.10.2 existe uma tabela na qual mostra pontuação mínima por nº 

de odontólogos por lote. Nela é descrito o mínimo de 1 odontólogo 

obviamente, porém não se refere ao máximo de odontólogos e sim > ou + 5, 

deixando assim em aberto a quantidade máxima. Nesse sentido, a empresa 

poderia apresentar 10, 20, 30 odontólogos para obter pontuação técnica 

elevada, mas não prestar serviços com os mesmos. 

b) Ao apresentar um número de odontólogos muito grande e fora do 

necessário para cumprir o serviço, pode ocasionar uma distorção da 

proposta técnica. Isso porque, por exemplo, pode uma empresa X 

apresentar mais profissionais que a empresa Y, e assim por terem mais 

profissionais, o somatório da pontuação dada pela titulação seja superior a 

pontuação da empresa Y que apresentou menos prpofissionais, mesmo que 

individualmente os profissionais da empresa Y sejam individualmente mais 

titulados que os profissionais da empresa X. Neste caso a empresa X 

venceria a qualificação técnica quantitativamente e não qualitativamente, o 

que imaginamos não seja de interesse de Vossa Senhoria. 

 

2. No item 8.2.3 cita preços unitários e total da proposta. O que consiste o 

preço unitário e total da proposta? Já que a licitação é para prestação de 

serviço odontológico nas UPAS, sendo um só serviço e não vários pra ter 

valores unitários.  
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O questionamento presente no ITEM 1 foi submetido à Gerência de 

Gestão Hospitalar/EMSERH, para análise e manifestação. 

 

RESPOSTA: 

  

Em relação ao Item 1: Não existe um número máximo de profissionais em cada 
Lote.  No entanto, a empresa deverá garantir a prestação dos serviços 24 horas 
por dia/7 dias por semana. Ressaltamos que os Odontólogos apresentados na 
escala, deverão ser os mesmos que prestarão os serviços, conforme previsto no 
item 6.3 do termo de referência. 
 
Em relação ao Item 1.a: Quanto a afirmação da licitante que a empresa que 
apresentar maior pontuação técnica será declarada vencedora da licitação não 
procede, tendo em vista a previsão constante no art. 53, § 5°, do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, que dispõe:  
 
“Quando for utilizado o critério referido no inciso III do caput, a avaliação das 
propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais 
relevante, limitado a 70% (oitenta por cento) “ .    
 
Desta forma, como está previsto no edital que a parte técnica será mais relevante, 
correspondendo a 70% da nota final, ao se realizar o cálculo previsto no Item 10.7 
do edital, nota-se que o preço apresentado também será considerado para se 
estabelecer a nota final do licitante. 
 
Logo, o licitante que possuir a maior nota técnica, poderá não ser o vencedor do 
certame, uma vez que a nota do preço faz parte do cálculo para se atingir a nota 
final do licitante. 
 
Sobre a afirmação apresentada pelo licitante que “a empresa poderia apresentar 
10, 20, 30 odontólogos para obter pontuação técnica elevada, mas não prestar 
serviço com os mesmos”, não merece prosperar, pois conforme o item 6.3 do 
termo de referência, que prevê:  
 
“A Contratada deverá apresentar listagem dos profissionais odontólogos que irão 
cumprir o contrato e deverá conter nome completo dos profissionais, CRO e 
demais documentos exigidos como pré-requisito técnico dos profissionais” .   
 
Portanto, resta configurado que os profissionais apresentados no “envelope 2 – 
proposta técnica” deverão ser os mesmos a executar os serviços descritos no 
edital. Tal obrigação, também está prevista no item 9.12 do termo de referência, 
não podendo em hipótese alguma ocorrer à diminuição dos números de 
profissionais apresentados, sendo possível apenas a substituição por outro com 
qualificação equivalente ou superior a apresentado no procedimento licitatório, 
conforme exigência prevista no item 9.13 do Termo de Referência. 
 
Em relação ao Item 1.b: Quanto à afirmação da licitante neste quesito, não 
procede, pois conforme descrito no item 10.5 do edital, será realizada  a soma dos 
pontos dos profissionais, constantes nos tópicos previstos no item 7.4 do edital, 
posteriormente será aplicada a média aritmética  e divido por 10 para se atingir o 
ITP  (índice Técnico da Proposta Técnica). Logo, a empresa que possuir 
profissionais mais qualificados terá um ITP mais elevado. 
 

 

O questionamento presente no ITEM 2 foi submetido à Gerência de 

Compras e Contratos/EMSERH, para análise e manifestação. 
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RESPOSTA: 

 
“Em resposta, este Setor de Compras informa que tais informações 

consistem: PREÇO MENSAL e ANUAL dos serviços, respectivamente.” 

 
 

Informamos ainda que permanecem inalteradas todas as condições 

editalícias.  

 

Por fim, comunico que FICA MANTIDA a data da Sessão de Abertura da 

Licitação Presencial nº 010/2018-/EMSERH para às 09h00min. do dia 23/05/2018 

no Auditório desta EMSERH, localizada a Avenida Borborema, Qd. 16, nº 25, 

Calhau nesta Capital.  

  

 
 

São Luís, 15 de maio de 2018. 
 
 
 

     Raulifran da Silva Costa 
Presidente Substituto da CSL / EMSERH 

Mat.3162 
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