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PROCESSO Nº 8.460/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 127/2021 – CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 8.460/2021 – EMSERH  

Impugnante: PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE EM EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

COM: EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, BEM COMO EQUIPE TÉCNICO-OPERACIONAL E 

OBRIGAÇÕES INERENTES À ATIVIDADE, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

por PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI, devidamente qualificado na peça inicial acostada 

aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 127/2021 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 enviads 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 23/06/2021 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 

16/06/2021 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 31/05/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a empresa PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI solicita 

esclarecimentos sobre a composição do custo do serviço. Vejamos: 

 
Temos em execução serviço semelhante de tomografia com um tomógrafo 64 
canais no hospital Regional de Joinville - SC, em análise ao edital fiquei com as 

seguintes dúvidas, importantes para composição do custo do serviço:  

- O sistema de pacs e armazenamento das imagens (nuvem ou servidor) a 
contratada deverá oferecer ou o hospital já possui e disponibilizará?  

- O link de internet dedicado, a contratada deverá oferecer ou o hospital já 
possui e disponibilizará?   

- Qual será o horário de atendimento? 24 horas todos os dias? inclusive 

feriados e finais de semana, com plantão de sobreaviso?, qual o horário 
noturno do sobreaviso?  

- A contratada deverá ter médico presencial apenas para injeção de contraste 
certo? Estes poderão ser agendados para um turno do dia, como por exemplo 

pela parte da manhã nos dias da semana?  
- a contratante irá disponibilizar serviço de recepção?  

 

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.  

Analisando os pontos suscitados no pedido de esclarecimento, cumpre destacar que 

diante do questionamento técnico, 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. 

Por sua vez, a Gerência de Gestão Hospitalar, através do Despacho Administrativo 

colacionado às fls. 205/205v, esclareceu os questionamentos suscitados pela empresa PRN 

SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI. Observemos: 

 

RESPOSTAS: Após análise dos questionamentos, NÃO ACATAMOS observações 
feitas pela Licitante, em relação à inclusão de documentação para habilitação, a 

seguir: 

1. A contratada deverá fornecer, equipamentos, materiais, insumos, bem 
como equipe técnico-operacional e obrigações inerentes à atividade, 

necessárias à execução dos serviços. 
2. A unidade de saúde possui e disponibilizará o link de internet. 

3. Os serviços de Diagnósticos por Imagem deverão ser realizados 24 horas 
por dia/ 7 dias por semana, nas dependências do Hospital, sendo que o serviço 

pode ser RADIOLOGIA À DISTÂNCIA, obedecendo rigorosamente o disposto na 

RESOLUÇÃO CFM N° 2.107/2014, que define e normatiza a Telerradiologia. 
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4. Para o uso do contraste nos pacientes, a unidade ficará responsável para 

agendar e acionar a empresa. 

 
5. Para o serviço de recepção, não cabe para o tipo que está sendo 

proposto, pois o serviço contratado é baseado em atendimentos de pacientes 
ambulatoriais agendados, ambulatoriais não agendados para casos urgentes e 

pacientes internados com demandas urgentes e eletivas. 
 

Portanto, diante do que fora exposto e conforme manifestação da Gerência de 

Gestão Hospitalar, os argumentos não foram acatados. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias da Licitação Eletrônica nº 127/2021, bem como fica mantida a 

data de abertura da sessão pública para o dia 23/06/2021 no sistema licitações-e 

do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). 

            

 São Luís – MA, 02 de junho de 2021. 

 
Maiane Rodrigues Côrrea Lobão 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 7.325 

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


