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PROCESSO Nº 168.002/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 118/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 168.002/2020 – EMSERH  

Impugnante: TECSAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços técnicos no ramo de 

Engenharia Clínica, abrangendo gerenciamento do parque tecnológico, serviços de manutenção 

preventiva, corretiva (com substituição de peças), calibração, qualificação, treinamento de 

operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao 

gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais, nas unidades de saúde geridas pela Empresa  

Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

 

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

TECSAÚDE ENGENHARIA CLÍNICA, devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face 

do edital da Licitação Eletrônica nº 118/2021 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 13/05/2021 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 06/05/2021 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 04/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Em resumo, a empresa TECSAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR solicita 



                                  EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 2 de 5 

PROCESSO Nº 168.002/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

esclarecimentos sobre a execução dos serviços, equipamentos, composição de custos etc.. Vejamos: 

 

1- Os Hospitais disponibilizarão o espaço físico para alocação da equipe 
técnica de trabalho?  

2- Como se dará o faturamento das peças? O valor faturado do contrato será 

fixo mensal, ou haverá a medição das peças aplicadas? Por exemplo se uma 
empresa apresentou uma proposta de R$ 100.000,00 por mês das quais R$ 

10.000,00 estão reservados para peças conforme edital, a empresa deverá 
faturar R$ 100.000,00 mensalmente? Sendo gerado eventualmente um saldo de 

peças no contrato? Ou a empresa irá faturar R$ 90.000,00 mensalmente, 

acrescidos das peças de fato compradas no período. Caso o modelo adotado, 
preveja o pagamento apenas das peças de fato aplicadas, a empresa poderá 

aplicar um BDI sobre o valor das peças? Em que momento o BDI será informado? 
3- O termo de referência contem na sua lista de equipamentos os seguintes 

itens: 
• Mamógrafo 

• Analisador Molecular 

• Balanças 
• Cabine de Fluxo 

• Entre diversos outros.  
No entanto o edital não prevê nenhum equipamento para a realização das 

validações, calibrações ou qualificações destes equipamentos. Gostaríamos de 

confirmar nosso entendimento de que estas calibrações ou validações poderão 
ser realizadas mediante subcontratação, utilizando para isto a verba de peças, 

uma vez que não há previsão no edital de que a Contratada forneça os 
equipamentos necessários para realizar estas verificações. 

4- Tempo médio para reparo: Serão consideradas as ordens de serviço 

fechadas em determinado período, independentemente da data de abertura das 
mesmas? Os equipamentos que possuem contratos de manutenção, garantia, 

locados e em comodatos serão expurgados dessa conta? Muitas das 
manutenções desse tipo de equipamento devem ser realizadas pelo próprio 

fornecedor, impactando significativamente nesse indicador, porém sem gestão 
direta da empresa contratada ou impacto negativo para o Hospital. 

5- Característica de pessoal: não consta as características dos profissionais a 

serem contratados. Quais serão as formações exigidas? Quase serão os tempos 
de experiência exigidos? 

6- Acordo de serviço: Sobre as manutenções programadas, haverá exclusão 
das ordens de serviço que não foram realizadas nos seguintes casos: 

o Não localização do equipamento 

o Não disponibilização do equipamento pela enfermagem 
o Equipamento estar em manutenção corretiva 

o Não aprovação por parte da fiscalização da compra de peças para 
substituição 

o Não chegada de peças pra execução do serviço no prazo correto 
A obtenção desta informação é indispensável para o entendimento se a meta 

proposta é exequível, uma vez que em um hospital com o mesmo porte do e sua 

ocupação não é incomum que os equipamentos não sejam liberados para 
manutenção preventiva pelas equipes assistenciais, o que levaria a multas 

constantes de acordo com a descrição do termo de referência. 
7- Tempo médio de Atendimento. – Haverá a exclusão das ordens de serviço 

que não foram realizadas nos seguintes casos: 

o Necessidade de aquisição de peças 
o Necessidade de envio para a assistência externa. 

o Não autorização do serviço pela fiscalização 
Sabemos que equipamentos que necessitam de peças importadas, e não são 

poucos, tem prazo de entrega para mais de 60 dias o que levaria a multas 
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constantes de acordo com a descrição do termo de referência. 

8- Existirão critérios para obsolescência dos equipamentos? A empresa 
deverá em caso de obsolescência fornecer um novo equipamento em 

substituição?  
9- As manutenções oriundas de mau uso, imperícia e imprudência serão de 

responsabilidade da CONTRATANTE ou da CONTRATADA?   
10- Nos casos de inadimplência da contratante, a partir de quanto tempo a 

contratada poderá suspender a aquisição de peças e subcontratação de serviços? 

11- Na ausência de fornecedores locais, que demandem a importação de peças 
ou envio do equipamento para outros estados, os SLAs relativos a tempo de 

manutenção serão flexibilizados? Estas manutenções poderão ser excluídas do 
cálculo do SLA?  

12- No caso da obsolescência de equipamentos, que demandam aprovação do 

contratante, os SLAs serão contabilizados até a data da apresentação do relatório 
de obsolescência pela Contratada? Excluindo da conta o prazo de análise da 

Contratante?  
13- Os chamados realizados fora do horário comercial, que serão atendidos 

pela equipe de sobreaviso, serão excluídos do cálculo do SLA de tempo médio de 
atendimento e tempo médio de solução?  

14- Como proceder com SLAs no caso de fabricantes que se recusem a vender 

direto para a empresa Contratada? Estes itens serão retirados do cálculo do SLA 
caso comprovados?  

15- O valor destinado para compra de peças poderá ser usado para 
contratação de serviços especializados referentes a manutenções de alta 

complexidade ou eventuais calibrações/qualificações que a empresa não realize? 

16- Podemos utilizar sindicatos de outros estados para composição do salário 
e benefício ou será obrigatório a adoção de equiparação a alguma convenção 

coletiva de sindicato do Maranhão? Caso a empresa faça o dimensionamento da 
equipe incluindo um engenheiro, será exigido o piso do CREA como seu salário?  

17- No ANEXO I - C - PLANILHA DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO MENSAL 

(tabela de indicadores de nível de serviço acordado - ANS) não foi deixado de 
maneira explícita a medição de referência para os indicadores (ex: Tempo Médio 

de Resposta ao Primeiro Atendimento (TMA) <5h). Gostaríamos de solicitar esses 
indicadores, que são importantes para melhor dimensionamento da equipe e 

escopo. 
 

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 Engenharia Clínica, cujo 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 Engenharia Clínica, através do Despacho Administrativo colacionado às fls. 

232, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa TECSAÚDE ENGENHARIA 

HOSPITALAR. Observemos: 
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1 – A EMSERH não se responsabiliza pela disponibilidade de local para alocação 
de equipe técnica, porém, caso haja local disponível em qualquer unidade do 

lote, o mesmo poderá ser disponibilizado; 
2 – O valor destinado a peças só será disponibilizado caso haja necessidade, e 

deverá ser justificado, conforme item: 18 do edital; 
3 – Alguns equipamentos deverão entrar na gestão, conforme manual da 

Engenharia Clinica e seguirão as demandas de acordo como o anexo II, grupo 6. 

Celebrações, validações, poderão ser subcontratados, desde que sigam todas as 
NR`S e sejam aprovadas pelo fiscal do contrato;  

4 – A O.S aberta em determinado mês, serão consideradas pertencentes ao mês, 
para fim de indicador, será considerada a data de fechamento da O.S. 

Calibrações, certificações, qualificações, e preventivas de equipamento, deverão 

seguir um cronograma previamente disponibilizado pela contratada. 
Equipamento em comandato garantia ou que possuem contrato de manutenção 

exclusiva a contratada devera justificar esses casos com a apresentação do 
chamado de manutenção e data para execução de reparo.  

5 – As características e qualificações dos profissionais, estão descrita no item: 
24, comprovação de aptidão; 

6 – Todas as manutenções preventivas, deverão ser previamente agendadas, 

através do cronograma de Manutenção Programada. Em caso fortuito, onde o 
equipamento não foi disponibilizado pela equipe assistencial, ou não aprovação 

da aquisição da peça pelo fiscal, ou atraso na entrega de partes ou peças, deverá 
ser justificada com apresentação de documento que comprovem o ocorrido. 

Deverá ser observado o item: 20 vistoria técnica; 

7 – Desde que justificado através de documento que comprovem o ocorrido; 
8 – Os critérios serão ser seguido conforme manual de Engenharia Clinica. 

Equipamentos novos só serão disponibilizados após emissão do laudo de 
obsolescência, com as devidas comprovações: 

• tempo de uso 

• disponibilidade de peças  
• carta de descontinuidade emitida pelo fabricante  

• orçamento acima de 70% do valor do equipamento 
9 – O edital prevê treinamento de operadores e por essa razão essas 

manutenções serão de responsabilidades da contratada, excluindo - se as 
exceções;  

10 – Observar item: 21 - Obrigações da contratante do termo de referência; 

11 – Todos os casos deverão ser justificados através de documento 
comprobatório; 

12 – No caso de análise do fiscal, será considerado a data de abertura do devido 
laudo, sendo contabilizado o tempo total anterior ao laudo; 

13 – Todos os chamados de manutenção serão considerados para cálculos de 

indicadores; 
14 – Casos como este serão analisados pela Engenharia Clinica da EMSERH, 

porém, devem ser justificados pela contratada através de documentos 
comprobatórios; 

15 – Não, pois a empresa vencedora deverá apresentar o registro no CREA/MA, 
bem como seu responsável técnico o valor destinado a peças e acessórios é um 

fundo fixo, único e exclusivo para este fim;  

17 – Ver o Anexo III. 
 

Ademais, conforme manifestação da Gerência de Engenharia Clínica, o 

questionamento não suscitou a necessidade de alteração do edital.  
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IV – DA DECISÃO 

 

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

editalícias da Licitação Eletrônica nº 118/2021, no entanto, a nova data de abertura será 

publicada nos meios oficiais. 

            

 São Luís – MA, 27 de maio de 2021. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 528 

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


