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PREGÃO PRESENCIAL SESC/AR-PA Nº 16/0005- PG 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
CITOLOGIA CÉRVIO VAGINAL, PARA O PROJETO SESC SAÚDE MULHER. 

 
ADENDO Nº II – 21/03/2016 

ESCLARECIMENTO 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessada em 
participar do Pregão Presencial em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 
Pergunta: Conforme ANEXO I-A, Item 11. Inserir informações contidas no 
formulário Siscolo, incluindo os laudos de exame de citologia cérvico vaginal, no 
sistema de informação vigente definido pelo Ministério da Saúde (Siscan ou Siscolo). 
O Laboratório Ruth Brazão está credenciado no sistema Siscolo para inserir 
informações contidas no formulário do Siscolo, porém, temos uma cota fixa para 
atendimento, no qual já atendemos os preventivos do SUS, conforme quantitativo de 
cadastro somos remunerados. Se  cadastrarmos as informações contidas no 
formulário Siscolo enviado pelo SESC, será registrado como atendimento SUS. Como 
poderá ser feito, pois seremos remunerados pelo SESC? 
 
Resposta: O Laboratório contratado receberá apenas do Sesc, mas que ele deverá 
preencher esses dados do Siscolo no Sistema (Siscan) para embasar a estatística do 
Estado do Pará ao Ministério da Saúde, e assim, após a digitação emitirá o 
exportados (dados epidemiológicos) e o BPA - Boletim de Produção Ambulatorial 
 que consiste em faturamento, entretanto, não será enviado ao governo para o 
pagamento. Sendo assim, permanece as especificações contidas no item 11 do 
Anexo I-A. 
 
 
  
Informamos que os questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, o qual 
emitiu os esclarecimentos acima. 
 

 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais 

esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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