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ESCLARECIMENTO 001 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 046/2019-CSL/EMSERH  
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216.246/2018 – EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Laboratorial para o 
AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, com instalação de equipamentos, recursos humanos e logísticos 
individualizados. 
 

Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento (folhas 
341/342) encaminhados por e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 
24/06/2019, pela empresa LACMAR – Laboratório de Análises Clínicas do 
Maranhão. 

 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE  
 
 

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 
referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou 
Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública. 

 
Considerando que o dia 02/07/2019 foi o definido para a abertura da 

sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento referente ao 
instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 24/06/2019, no horário em que se 
encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o §3º do art. 65 do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH também estabelece que o prazo para 
apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da licitação, senão vejamos: 

 
Art. 63. §3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar 
esclarecimentos nos termos do edital de licitação perante a 
EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil 
que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a 
comunicação não terá efeito de recurso.  

 
Logo, por ter sido encaminhado no dia 24/06/2019, portanto, dentro 

do prazo, o pedido é TEMPESTIVO.  
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II. DOS QUESTIONAMENTOS 
 

 

“O instrumento convocatório estabelece no item 8.1 como uma das 
obrigações da contratada a responsabilidade da implantação da 
Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do 
colo do útero (QualiCito). 
 

“8.1. Cabe à empresa contratada a responsabilidade da 
implantação da Qualificação Nacional em Citopatologia 
na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito) 
atendendo aos requisitos da Portaria n° 1.325/GM/MS, 
de 22 de julho de 2016, suas atualizações, ou outro 

instrumento legal que venha substituí-la.” 
 

Todavia, questiona-se: caso a empresa contratada terceirize a 
prestação dos serviços objeto do certame, poderá ser apresentada 
somente a Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do 
câncer do colo do útero (QualiCito) do laboratório terceirizado?” 
 
 

III. DA RESPOSTA 
 

 
Considerando a especificidade do objeto, o Agente de Licitação 

com base na manifestação do Setor Técnico (Gestão Hospitalar), esclarece: 
 
Considerando subitem 4.2 e subitens do edital, estão 

relacionadas as condições de participação para o certame, esclarecendo quanto a 
participação de MEI/ME/EPP com fundamento nas legislações a seguir: 

 
“- De acordo com o item 8 (Das obrigações da Contratada), subitem 
81. Do Termo de Referência, “Cabe à Empresa contratada a 
responsabilidade de implantação da Qualificação Nacional em 
Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero 
(QualiCito)” atendendo aos requisitos da Portaria Nº 1.325/GM/MS, 
de 22 de junho de 2016, suas atualizações, ou outro instrumento legal 
que venha substituí-la”; 
- No que se refere ao Item 9 (Das Subcontratação), Subitem 9.5 do 
Termo de Referência, “A Contratada não poderá subcontratar o 
objeto deste Termo de Referência frente à especificidade do 
objeto e as etapas que envolvem sua execução, seja por uma 
questão de segurança e economicidade, seja por uma questão 
de fiscalização e acompanhamento, durante toda a vigência 
contratual. (Vide Lei 10.403/2015). 
- Desse modo, a comprovação da Qualificação Nacional em 
Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito) 
será verificada através de publicação de Portaria do Ministério da 
Saúde no Diário Oficial da União (DOU), na qual deverá mencionar a 
Empresa habilitada na Prestação desses serviços, sendo Vedada a 
terceirização do objeto licitado, de acordo com o Edital do 
Certame.” 
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IV. DA DECISÃO 
  

Por fim, comunico que permanecem mantidas as condições 
editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 46/2019-
CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 02 de julho de 2019, por meio do site 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a 
sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na CSL/EMSERH 
localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou 
pelo telefone (98) 3235-7333 

 
 

São Luís (MA), 27 de junho de 2019. 
 

 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 
 
De acordo: 

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

 

http://www.licitacoes-e.com.br/

