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ESCLARECIMENTO nº 002  

 
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 pelas 

empresas ODONTO SLZ LTDA-ME e CONSULTORIA E ASSESSORIA 

ODONTOLÓGICO E SERVIÇO MÉDICO LTDA (GERONTO CARE), as quais 

apresentaram os seguintes questionamentos: 

 
 

ODONTO SLTA LTDA-ME:A comprovação da titulação prevista na 

Proposta Técnica (item 7.4 do Edital) quanto ao Doutorado, Mestrado e 

Especialização, poderá ser feita através de certidão/declaração emitida 

por entidade de ensino registrada no MEC? 

 

CONSULTORIA E ASSESSORIA ODONTOLÓGICO E SERVIÇO MÉDITO 

LTDA (GERONTO CARE): 1. 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; a) qual a carga horária estipulada para cada plantão, 6h, 12h 

e/ou 24h? b) E qual a carga horária mínima a ser cumprida por odontólogo 

por semana? 

 

Os questionamentos foram submetidos à Gerência de Gestão 

Hospitalar/EMSERH, para análise e manifestação. 

 

RESPOSTAS: 
  

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento, solicitado pela ONDO SLZ 
LTDA –ME  
Ratificamos que será válida a Certidão e/ou Declaração de conclusão de 
curso ou outro documento equivalente fornecido pela instituição de ensino 
autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação.  
 
Vale ressaltar que todos os itens da proposta técnica serão analisados pela 
comissão técnica, de acordo com os quesitos e pontuação, conforme item 
7.5 do edital. 

 

Em relação ao Pedido, solicitado pela CONSULTORIA E ASSESSORIA 
ODONTOLÓGICO E SERVIÇO MÉDICO LTDA (GERONTO CARE) 
Informamos que cabe a licitante estabelecer a carga horária para cada 
plantão, desde que não haja a interrupção dos serviços.  
  
Salientamos que não há carga horária mínima a ser cumprida por 

odontólogo por semana, ficando a critério da licitante estabelecer o fluxo de 

profissionais para atendimento na Unidade 
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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, 21 de maio de 2018. 
 
 
 

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

Mat.1753 
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