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PROCESSO Nº 12061/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 140/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 12061/2022- EMSERH  

Solicitante: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM - FIDI 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos de diagnóstico por 

imagem-ressonância magnética, para atender a demanda do Hospital da Ilha. 

 

 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI, 

acostado aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 140/2022.  

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 02/06/2022 às 09h00min foi definido para a abertura da 

sessão eletrônica, o prazo para qualquer pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos referente 

ao instrumento convocatório em epígrafe findará dia 25/05/2022 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 25/05/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI solicitou esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 
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(...) 

Por quais dias e horários da semana a contratada deverá manter, de forma 

presencial, médico e equipe de enfermagem plantonista para acompanhamento 
dos pacientes de exames com contraste? 

2: Qual o sistema HIS que a unidade utiliza? 
3. Caso seja necessárias adaptações para a instalação do aparelho de 

Ressonância Magnética, estes deverão ser custeados pela CONTRATANTE ou 
CONTRATADA? 

4. Referente ao local de instalação da ressonância magnética, ele estará de 

acordo com as normas vigentes (RDC50)? 
5. O pé direito terá no mínimo 2,70m? 

6. O piso/laje suporta minimamente 7000kgs? 
7. A rota de acessos para o local da instalação está adequada para a entrada do 

equipamento? 

8. O ambiente: 
9. Já possui gaiola de Faraday? 

10. Já possui Chiller? 
11. A reposição do Gás Hélio será de responsabilidade da CONTRATANTE ou 

CONTRATADA? 
12. Terá no mínimo ar condicionado com capacidade de 60.000BTUs? 

13. Terá controle de umidade entre 4060%? 

14. Terá minimamente 4 pontos de rede? 
15. Terá 150KVAS disponíveis para ligação do equipamento? 

16. Terá estabilizador de tensão para essa rede? 
(...) 

 

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/EMSERH, o qual possui conhecimento técnico a 

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

manifestação do referido setor. 

O setor competente, através do Despacho Administrativo colacionado aos autos às fls. 

112 e 112v, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 

(...) 
Em resposta ao despacho da CSL (Comissão Setorial de Licitação) fl. 111 acerca 

do questionamentos técnicos suscitados pela Fundação Instituto de Pesquisa e 

Estudo de Diagnóstico por Imagem – FIDI (fls. 109), esclarecemos: 
 

QUESTIONAMENTOS: 
 

1. "quais os dias e horários da semana a contratada deverá manter, de forma 
presencial, médico e equipe para os exames com contraste..." 

 

2. "Qual o sistema HIS que a Unidade utiliza?" 
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Em resposta aos questionamentos segue: 

 

1. Os exames serão conforme a demanda da unidade, sendo que as demandas 
do serviço contratado são baseadas em atendimentos de demanda espontânea 
(urgência e emergência), ambulatoriais não agendados para casos urgentes e 
pacientes internados. 
 
2. O sistema de gestão Hospitalar Information System é o SISREG-Sistema de 
Regulação. 
 
Os demais questionamentos dos itens 03 ao 16, destacamos que é de 
responsabilidade da contratante a aquisição do equipamento, além disso para 
execução do serviço pela contratada será fornecida a estrutura necessária 
conforme as normas técnicas vigentes. Destaca-se ainda que a manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, 
necessários à execução dos exames de ressonância computadorizada, será de 
responsabilidade do CONTRATANTE, sem ônus para a CONTRATADA. 
Ademais, a contratada será responsável pela mão de obra (médicos e técnicos), 
insumos necessários para execução dos serviços. 
 

 

Portanto, esclarecidos os questionamentos, não houve necessidade de 

modificação do edital, entretanto, a data de 04 de julho de 2022, foi redefinida pra 

realização do certame. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

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

editalícias da Licitação Eletrônica nº 140/2022, contudo, a data de abertura da Licitação 

Eletrônica nº 140/2022 foi redesignada para o dia 04 de julho de 2022, conforme 

publicação em meios oficiais.  

 São Luís – MA, 02 de junho de 2022. 

 
Osmália Roberta de Oliveira Borges 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matrícula n° 5.873 

 
 

 
De acordo: 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Presidente da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 536 
 


