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PROCESSO Nº 169.068/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 367/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº 169.068/2021 - EMSERH  

Solicitante: INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA  

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na 

especialidade de Nefrologia, com os serviços de Hemodiálise, locação de equipamentos 

(máquina de hemodiálise e osmose reversa), com fornecimento de materiais, insumos, 

reagentes e serviços de manutenção preventiva e corretiva, para atender a demanda do 

Hospital da Ilha. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

pela empresa INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA, devidamente qualificado na peça 

inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 367/2021 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 22/11/2021 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 

12/11/2021 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 08/11/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do 

pedido. 
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II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA solicitou esclarecimentos 

a seguir: 

 
I - No tópico 3 do Termo de Referência, sobre a "Descrição dos 
serviços/especialidades médicas/linhas de serviços/dimensionamento de carga 

horária" (página 28), são listados e descritos 4 itens, sendo o Item 3 referente 

a locação mensal de 13 máquinas de hemodiálise e, no Item 4, diz respeito a 
locação de 08 máquinas de osmose reversa. A informação acima também é 

replicada na Minuta do Contrato (página 47). Ocorre  que,  no tópico 7.1 
(página 31), ao tratar sobre as especificações mínimas dos equipamentos, 

descreve as 13 máquinas de hemodiálise, mas com 6 (e não 8) sistemas de 

osmose reversa  portátil  e também lista e descreve sobre 8 reprocessadoras 
automáticas de dialisadores. Considerando a divergência de informação, qual a 

quantidade real necessária de máquina de osmoses? Haverá necessidade de 
reuso dos materiais com utilização de reprocessadoras, e na quantidade de 8 

máquinas? Deve-se levar em consideração qual exigência? Consigna-se que o 
serviço de hemodiálise em hospital não costuma reutilizar insumos e materiais, 

haja vista que os produtos  são utilizados  de forma  descartável, de modo  que  

se toma  desnecessária  a utilização de reprocessadoras para tais fins de 
reutilização. 

II - No tópico 6.12 (página 30) dispõe que a Contratada deverá apresentar o 
Modelo dos maquinários que serão disponibilizados com o Certificado dos 

equipamentos na ANVISA para a realização das sessões. Trata-se do mésmo 

documento exigido no tópico 12.3.2 - "e" (página 15)? III - No tópico 16.7 
sobre as condições do pagamento (página 35), descreve que o pagamento se 

dará da seguinte forma: para o item O 1 e 02 será conforme o quantitativo de 
plantões realizados no mês conforme a escala médica, modelo em Anexo C e 

proposta da empresa. Para o item 3 e 4 será custo fixo mensal, conforme 
proposta da empresa e de acordo com o quantitativo de máquinas alocadas na 

UTI e Enfermaria e máquinas reservas. Porém, no valor fixo mensal de locação 

dos equipamentos devem estar inclusos os insumos, materiais, utensílios , 
manutenção, RH e produtos necessários para realização de hemodiálise. 

Considerando que a empresa a ser contratada deverá fornecer materiais e 
insumos para as sessões de hemodiálise , os quais estarão inclusos no valor 

fixo mensal na locação de maquinário, torna-se necessário a que EMSERH 

esclareça, quantas  sessões  de hemodiálises estão estimadas por mês/ano? 
Consigna-se que a presente informação  é de suma importância para garantir o 

orçamento correto para todos os itens da proposta de preço e garantir a saúde 
da equação econômico-financeira das partes. IV - No tópico 6.6 (página 

30), sobre a forma da prestação de serviço, consta que a empresa será 

responsável pelo serviço de enfermagem em regime presencial durante 24h no 
hospital. Este serviço a ser presencial durante 24h é a equipe de enfermagem e 

técnicos de enfermagem ou só enfermeiros? 

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

ao setor competente, Gerência de Gestão Hospitalar, setor que 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 172/174, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 

Após análise dos questionamentos, a observação feita pela Licitante, em 

relação à inclusão de documentação para habilitação da empresa 

licitante, a seguir: 

a) Comunicamos que devido um equivoco na descrição dos 

equipamentos será solicitado a correção deste item, e que não 

impactará no valor das propostas, sendo que este equipamento 

encontra-se dentro da composição de custo. 

 

ONDE SE LÊ “7.1) 

 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA REPROCESSADORA 

AUTOMÁTICA DE DIALISADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

  

Equipamento com a finalidade de reprocessar os filtros 

utilizados pelos pacientes crônicos em terapia de 

hemodiálise. Composição: Dois galões de 20 litros, 

mangueira de silicone para dreno, cabo flexível padrão 

ABNT para energia elétrica, conector sanitização hansen, 

conector sanitização sangue, manual do usuário, manual 

de instalação, visor em cristal líquido retro-iluminado, com 

idioma português Brasil. Alarmes: Visual e sonoro, fibras 

rompidas, falta d'água, priming baixo, preparar a máquina. 

Tempo médio de reprocessamento de 9 minutos, limpa e 

efetua a medição do priming (amplitude de 20 a 170ml), 

verifica a integridade das fibras e preenche com ácido 

Peracético os filtros dialisadores convencionais. 
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LEIA-SE “7.1” 

 

 

 

b) Informamos que são documentos distintos, no item 12.3.2 alinha e” 

solicita o Certificado de registro do equipamento no Ministério da Saúde, 

Conforme RDC 185/01, ou publicação no Diário Oficial da União ou 

Certificado de Isenção do Registro no Ministério da Saúde. E no item 

6.12 solicita A Contratada deverá apresentar o Modelo dos maquinários 

que serão disponibilizados com o Certificado dos equipamentos na 

ANVISA para a realização das sessões. 

c) Esclarecemos que o serviço não se dará por sessões de hemodiálise, 

por este motivo não foi estimado a quantidade de sessões por mês. O 

serviço deverá ser prestado conforme a planilha no item 3 sobre a 

descrição dos serviços/especialidades médicas/linhas de 

serviços/dimensionamento de carga horário. 

d) Informamos que o serviço todo o serviço de hemodiálise deverá ser 

acompanhado por um profissional médico, com qualificação na área de 

Nefrologia, por um enfermeiro, ligados ao corpo de 

funcionários/colaboradores da CONTRATADA, seguindo as normas da 

RDC 154. 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA OSMOSE REVERSA PORTÁTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

  

Osmose reversa portátil, com dois filtros para o pré-

tratamento de água para as membranas. sendo o primeiro 

filtro é responsável pela filtragem das partículas sólidas 

maiores que 5 micra e o segundo de carvão ativado. 

composto por material 100% recicláveis carcaça –

construída em material plástico, inerte, reciclável. tubos e 

conexões em material plástico reciclável, inerte. pressão 

mínima de entrada de 1,0 kgf/cm2. possuir painel de 

controle. sinais de alarme: alarme de alta condutividade, 

alarme de baixa pressão. deve ainda possuir quatro 

rodízios de padrão hospitalar para possibilitar o 

deslocamento do equipamento. 
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Sendo assim, acatamos a correção do item 7.1 das especificações 

mínimas das máquinas (hemodiálise e osmose reversa portátil) e os 

demais questionamentos foram respondidos. 

 
Portanto, esclarecidos os questionamentos, destaca-se que não houve 

necessidade de modificação do edital, pelo fato da correção não afetar a formulação 

das propostas. 

 

IV – DA DECISÃO 

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

cláusulas editalícias, bem como a data de abertura da Licitação Eletrônica nº 

367/2021. 

 

 São Luís – MA, 12 de novembro de 2021. 

 
 
 

Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 

Matrícula n° 7.327 


