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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 IV – 01/04/2016 

ESCLARECIMENTO 
 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Tornamos público e apresentamos os esclarecimentos quanto à 
questionamentos pertinentes a referida licitação.  
 
1 - Questionamento: Não ficou plenamente esclarecido como se dará o 
atendimento e a realização dos exames com a consequente digitação dos dados no 
programa SISCOLO do Sistema SISCAN. Ocorre que, as digitações realizadas geram 
o BPA – BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL  e o arquivo EXPORTA (dados 
epidemiológicos) para faturamento junto ao SUS. Conforme o esclarecimento que 
nos foi dado pelo SESC, estes arquivos não serão enviados “ao governo para 
pagamento”, o que diverge da orientação que temos do departamento responsável 
junto a Secretaria Municipal de Saúde, vez que todos os lançamentos e geração e 
arquivos serão processados para posterior pagamento pelo SUS. 
 
Resposta: Ressaltamos que os atendimentos realizados pelo Projeto Sesc Saúde 
Mulher não são remunerados pelos SUS, por isso, na hora do envio das informações 
ao Siscolo deverá ser utilizado o número CNES de cadastro do nossa unidade de 
serviço, evitando assim duplicidade de pagamento aos Serviços de Saúde Local ou 
outras instituições particulares com convênio junto ao Ministério da Saúde.  
Cabe destacar que somente serão enviados, via Siscolo, os arquivos referentes as 
informações epidemiológicas colhidas, não sendo necessário - pelo apontamento 
descrito acima - o envio do arquivo de faturamento ao respectivo sistema (arquivo 
BPA).   
 
2 - Questionamento: Onde será o local para o laboratório buscar as lâminas?  
 
 
Resposta: O laboratório deverá buscar a remessa das lâminas e entregar os laudos 
na própria Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher que está localizada, atualmente na 
área livre da Unidade Sesc Doca. 
 
3 - Questionamento: Será somente em um local? 
 
Resposta: Nesse momento, sim. 
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4. Questionamento: Somente dentro de Belém? 
 
Resposta: Enquanto a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher estiver em Belém (PA), o 
laboratório deverá buscar as lâminas e entregar os laudos na Unidade Móvel Sesc 
Saúde Mulher localizada até então na Unidade Sesc Doca, entretanto, futuramente, 
quando a unidade móvel se deslocar para o interior, a ponte de entrega desse 
material será feito via Unidades do Regional Pará por meio de malote até destino de 
origem (laboratório). 
 
 
5. Questionamento: Do que se trata a documentação ' 4.1 – qualificação jurídica: 
c) Ato de nomeação ou eleição dos administradores, devidamente registrado no 
órgão competente, pertinente ao seu ramo de atividade r compatível com o objeto 
licitado', uma vez que , no contrato social encontra-se todos os sócios e suas 
responsabilidades. 
 
Resposta: Trata-se de documento apresentado por Sociedades comerciais por 
ações. 
 

Informamos que a nova data de abertura do certame será no dia 07/04/2016 
(Quinta-feira) às 10:00 horas. 
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