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PROCESSO Nº 145.116/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 032/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 145.116/2020 – EMSERH  

Impugnante: INNMED GESTÃO EM SAÚDE 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde para 

atender a demanda do Hospital Regional do Hospital Adélia Matos Fonseca -Itapecuru-Mirim – 

MA, administrado pela EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, via e-mail, 

por INNMED GESTÃO EM SAÚDE, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em 

face do edital da Licitação Eletrônica nº 032/2021 que objetiva alteração deste.  

De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento 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 03/03/2021 às 09h00min foi o definido para a abertura 

da sessão eletrônica, o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse solicitar 

esclarecimentos referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 

24/02/2021 às 18h00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do 

art. 65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 

 

Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 

solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na aplicação 
deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH julgar e responder 

à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização da sessão. 
 

Com efeito, tendo em vista que o pedido de esclarecimento foi interposto 

no dia 11/02/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa INNMED GESTÃO EM SÁUDE solicita esclarecimentos 

acerca dos valores dos plantões, médicos que irão compor comissões, dentre outros. Vejamos: 

 

Segue abaixo duvidas que desejamos esclarecimentos, por gentileza. 
* Gostariamos de ter acesso ao cronograma de manutenção, preventiva anual. 

* Existe cronograma de treinamentos anual obrigatorios? Caso sim, enviar. 

* O médico que irá compor as comissões poderá realizar plantões? 
* Qual o valor médio referente a comodata dos equipamentos? 

* Qual a média de utilização de insumos mensal ou anual? 
* Quais EPIs devem ser fornecidos? 

* Os custos com papelaria (resmas de papel e cartucho para impressão) e 
impressora, para impressão dos laudos dos exames será da contratada ou 

contratante? 

* Os anexos I-A e I-B, devem ser entregues junto a documentação do 
edital ou na assinatura do contrato? 

 

Diante do pedido acima transcrito, passa-se a análise do mérito. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.  

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza do objeto os autos foram remetidos 

ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a 

respeito do objeto a ser adquirido. Assim, a decisão aqui proferida é fundamentada na 

manifestação do referido setor. 

A Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo colacionado 

às fls. 158/159, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa INNMED GESTÃO EM 

SAÚDE. Observemos: 

 

Considerando o Pedido de esclarecimentos da empresa INNMED GESTÃO EM 
SAÚDE, encaminhada pela CSL para Gerência de Gestão Hospitalar, através do 

MEMO 51/2021, fls. 156-157temos a informar: 
1-“Gostariamos de ter acesso ao cronograma de manutenção, preventiva 

anual.” 

R-A manutenção deverá ser realizada de acordo com as recomendações 
técnicas do fabricante. O cronograma da manutenção deverá ser acordado 

previamente com o responsável pelo serviço na unidade de saúde. 
2- “Existe cronograma de treinamento anual obrigatórios? 

R- Não existe cronograma pré-definido. 
3-“O médico que irá compor as comissões poderá realizar plantões?” 

-Sim, a participação na comissão não interfere no plantão. 

4-“Qual o valor médio referente a comodata dos equipamentos?” 
R-O equipamento em comodato é da equipe executora, não possui valor. Será 

pago somente o plantão 24h. 
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5-“Qual a média de utilização de insumos mensal ou anual?” 

R- O quantitativo de insumos é de acordo com a demanda de exames, porém 

por se tratar de serviço médico plantonista não temos a informação de 
quantitativo de exames realizados. 

6-“Quais EPI´s devem ser fornecidos? 
R-O uso de EPI no exame de ultrassonografia não é formalmente recomendado, 

porém deverá ser utilizado EPI indicados para proteção do COVID-19 
estabelecido pela unidade de saúde, conforme instrui o Colégio Brasileiro de 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 

7-“Os custos com papelaria (resma de papel e cartucho para impressão) e 
impressora, para impressão dos laudos dos exames será da contratada ou 

contratante? 
R-Todos os insumos serão de reponsabilidade da contratada. 

8-“Os anexos I-A e I-B devem ser entregues junto à documentação do edital ou 

na assinatura do contrato?” 
R-Na assinatura do contrato. 

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Hospitalar, o 

questionamento não suscitou a necessidade de alteração do edital.  

 

IV – DA DECISÃO 

Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos, mantém-se inalteradas 

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 032/2021, no entanto, a data de 

abertura do certame será publicada nos meios oficiais. 

             

 São Luís – MA, 24 de março de 2021. 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 515 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.327 


