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PROCESSO Nº 20.711/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 141/2022 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 20.711/2022- EMSERH  

Solicitante: WNUCLEAR 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Medicina Nuclear para 

realização de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), atendendo a necessidade do Hospital 

Macrorregional Dra. Ruth Nolêto – Imperatriz, administrado pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares – EMSERH. 

 

 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

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

WNUCLEAR, acostado aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 141/2022.  

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 03/06/2022 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 findaria dia 26/05/2022. 

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 encaminhado 

no dia 26/05/2022, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS 

Em resumo, a WNUCLEAR solicitou esclarecimentos sobre o certame. Vejamos: 

 

Gostaria de questionar alguns pontos do Anexo I (Termo de Referência) da 
licitação 20.711/2022 e se são possíveis estas adequações 

4.1 - O exame de pet scan utiliza o radiofarmaco Fluor (FDG 18) que é produzido 
no mesmo dia do exame na cidade Brasilia-DF ou Campinas-SP, sendo o envio 

condicionado pelo horário de voo. Sendo assim, os dias e horários podem ser 
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alterados eventualmente para sábados e o horário de atendimento pode 

ultrapassar o horário comercial. 

4.5 - A realização do exame segue critérios de qualidade e exigência da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, a repetição do exame sem cobrança adicional 

deverá seguir critério apenas do Médico Nuclear responsável pelo serviço e pelo 
laudo, seguindo a cláusula 4.2 exceto no caso comprovante de má realização do 

exame 
6.1.1 - Alterar o local de execução. O serviço é realizado nas dependências físicas 

do serviço que ganhar a licitação uma vez que o exame é feito através do 

equipamento PET CT. 
12.1 - Inserir os prazos para conferência e aceite, pois já que não possui o prazo 

para essa conferência e o pagamento está contando o praza a partir deste. 
 

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. 

109 e 109v, esclareceu o questionamento suscitado. Observemos: 

 
Em resposta ao despacho da CSL (Comissão Setorial de Licitação), fl. 108 acerca 

dos questionamentos técnicos suscitados pela WNUCLEAR (fls. 107), 
esclarecemos: 

(...) 

Após análise dos questionamentos, ACATAMOS ALGUMAS observações feitas pela 
Licitante a seguir: 

1. A empresa ganhadora deverá se organizar com a logística dos insumos para 
atender a demanda. NÃO ACATAMOS. 
 
2. Para repetição do exame o médico deverá fazer uma solicitação formal e 

detalhada para a empresa contratada. NÃO ACATAMOS. 
 
3. O local da execução do serviço deverá ser realizado na sede da empresa 

contratada. ACATAMOS. 
 

ONDE SE LÊ "6.1 Os serviços médicos serão prestados no Hospital Macrorregional 

Dr. Ruth Noleto Imperatriz". 
 

LEIA-SE "6.10 local da execução do serviço deverá ser prestado na sede da 
empresa contratada". 

 

Portanto, conforme manifestação da Gerência de Gestão Hospitalar, o 

questionamento suscitou a necessidade de alteração do edital, o qual será corrigido 

através de errata a ser publicada no sítio eletrônico da EMSERH. 
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IV – DA CONCLUSÃO 

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

cláusulas editalícias e nova data de abertura da Licitação Eletrônica nº 141/2022 será 

publicada nos meios oficiais. 

 

  

 São Luís – MA, 17 de junho de 2022. 

 
Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 528 

 
 

 
De acordo: 
 

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


