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ESCLARECIMENTO nº 001  

 
REF.: LICITAÇÃO PRESENCIAL nº 015/2018-EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 309.148/2018 - EMSERH 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos da empresa SMA-SERVIÇOS 
MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA S/S 

 
 
Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente pela 

empresa SMA-SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA S/S, o qual apresentou 

os seguintes questionamentos: 

 
 

1. No subitem 3.4.1 admite o Edital que os documentos necessários ao 

credenciamento possam ser autenticados, também, por servidor da 

Comissão Setorial de Licitação, para esse mister designado. 

2. No item 5.6 está disposto que todos os documentos exigidos poderão 

ser autenticados, tanto pelos meios oficiais de autenticação (cartório 

competente e publicação por órgão da imprensa oficial), quanto pelos 

servidores da Comissão Setorial de Licitação da EMSERH. 

E por documentos exigidos, conforme se depreende do item 5.3, entende-se 

todos aqueles que compõem os documentos de habilitação, Proposta 

Técnica e Proposta de Preços;.  

3. Por outro lado, o item 7.7 quando diz que a comprovação do currículo 

deve ser feita mediante o original ou cópia autenticada em cartório, cria uma 

contradição entre as normas já estabelecidas e antes mecionadas quanto a 

autenticação de documentos, gerando dúvidas e onerando os licitantes, 

desnecessariamente, já que a autenticações de documentos que 

comprovam o currículo compõem a Proposta Técnica que, de acordo com o 

item 5.3, podem ser autenticadas por servidores designados pela Comissão. 

ANTE AO EXPOSTO, INDAGA: 

A autenticação dos documentos do currículo estabelecida no item 7.7 

poderá admitir, também, a autenticação por meio de servidores da 

Comissão, conforme previsto no item 5.6 do Edital? 

 

 

RESPOSTA: 
  
 

Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa SMA-

SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA S/S informamos que a autenticação 

dos documentos do currículo estabelecida no item 7.7 poderá admitir, também, a 

autenticação por meio de servidores da Comissão Setorial de Licitação.  

 

Dessa forma, segue a nova redação do subitem 7.7, com a alteração 

informada acima: 
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7.7. As comprovações do currículo poderão ser mediante a 

apresentação dos originais ou cópia autenticada em Cartório 

ou pelos servidores da Comissão Setorial de Licitação da 

EMSERH. 

 

Informamos ainda que permanecem inalteradas as demais condições 

editalícias.  

 

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

Licitação Presencial nº 015/2018-/EMSERH para às 09h00min. do dia 13/06/2018 

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

Calhau nesta Capital.  

  

 
 

São Luís, 24 de maio de 2018. 
 
 
 

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