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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

A licitação está descrita como Lote Único, isso está claro, entretanto, tendo como exemplo as várias licitações que 

tenho participado Brasil a fora, existem empresas de telerradiologia que conseguem derrubar o preço dos laudos de 

Raios-x que, atualmente, está na casa de R$16,00 (dezesseis reais), para a casa dos R$7,00 (sete reais). Tendo 

como base está expressiva economia, surge a dúvida, Existe a possibilidade desta comissão abrir o Lote desta 

licitação para lance por item? 

RESPOSTA 01:  

O critério de julgamento se mantem inalterado. 

 

 

 

PERGUNTA 02:  

Na relação dos Documentos de Habilitação é solicitada a apresentação da Certidão Negativa Conjunta expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda. A Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa é aceita? 

RESPOSTA 02 

Sim, será aceita Certidão de Debitos Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa. 

 

 

PERGUNTA 03:  

No Anexo I, ítem "Obrigações da Licitada" é dito: "Disponibilizar os resultados de forma a ser possível a integração 

junto ao Sistema de Segurança e Saúde utilizado pelo SESI."  

Que tipo de Sistema é utilizado? Vocês poderiam nos dar mais detalhes? 

RESPOSTA 03:  

Atualmente o SESI o atual sistema operacional de Segurança e Saúde para o S+ (atual SOC modelado de acordo 

com as Diretrizes do SESI).   

Ressaltamos que a empresa vencedora do certame terá a responsabilidade de integrar os resultados dos laudos a 

este sistema que está sendo implantado no momento. 

Ainda demais informações será fornecido a empresa que venha a ser contratada.  

 

 

 

PERGUNTA 04:  

No edital não é informado a marca e o modelo dos equipamentos que serão utilizados pelas unidades. Gostaríamos 

de saber sobre o Eletrocardiograma, qual marca/modelo será usado? Quanto ao Raio-X, todas as unidades 

possuem equipamentos com sistema DR? 

RESPOSTA 04:  

A marca/modelo utilizado é Micromed / Win Cardio. 

O SESI ainda não está no Sistema DR. Conforme informado em edital, assim que, atualizarmos o parque 

tecnológico, as demandas começarão a ser encaminhadas, enquanto isto é somente previsão. 

 

 

 

PERGUNTA 05:  

No Anexo II ítem 4.1 é solicitada a apresentação do Alvará de Funcionamento, porém aqui a Prefeitura só nos 

fornece o de Localização. O Alvará de Localização é aceito? 

RESPOSTA 05:  

Será aceito, desde que o mesmo tenha a informação que substitui o Alvara de Funcionamento. 
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PERGUNTA 06:  

O Atestado de Capacidade deve englobar todos os exames que são descritos no Edital? 

RESPOSTA 06:  

Poderá ser apresentado somatório de atestados, desde que a empresa comprove que prestou todos os serviços 

solicitados no Anexo I do Edital. 

 

 

 

PERGUNTA 07:  

Solicitamos informar se os equipamentos e insumos referente aos exames e laudos da licitação nº 02.0027/2019 

com abertura para o dia 14/03/2019 às 14h são fornecidos pela Contratante? 

RESPOSTA 07:  

Os serviços que serão contratados são laudos técnicos e não contratação de equipamentos, sendo assim não há 

necessidade de disponibilizar equipamentos e insumos para a realização dos exames. Os laudos deverão ser 

disponibilizados via web. 

 

 

 

PERGUNTA 08:  

Os profissionais de enfermagem habilitados já atuam nos locais onde serão realizados os exames? 

RESPOSTA 08:  

A licitação não executará os exames, somente os laudos à distância que deverão ser assinados por profissionais 

registrados juntos ao Conselho Regional de Medicina e com a devida habilitação de especialização para a emissão 

dos laudos.  

 

 

 

PERGUNTA 09:  

Todos os documentos dos médicos necessitam ser autenticados? Serão devolvidos no caso de não ser o vencedor? 

RESPOSTA 09:  

Conforme previsto em edital os documentos poderão ser apresentados de forma autenticada, ou em cópia simples 

desde que acompanhada de original para autenticação da Comissão de Licitação. 

Os documentos dos médicos serão solicitados apenas à empresa vencedora conforme item 10 do Anexo II do Edital, 

e uma vez entregues pela vencedora o documento faz parte do processo, não sendo devolvido. Em razão disto é 

solicitado cópia autenticada dos documentos. 

 

 

 

PERGUNTA 10:  

A contratada deverá fornecer algum tipo de equipamento para a realização dos exames? 

RESPOSTA 10:  

Os serviços que serão contratados são laudos técnicos e não contratação de equipamentos, sendo assim não há 

necessidade de disponibilizar equipamentos e insumos para a realização dos exames. Os laudos deverão ser 

disponibilizados via web. 

 

 

 

PERGUNTA 11:  

A licitada fornecerá profissional de enfermagem habilitado para a execução dos serviços? 

RESPOSTA 11:  

A licitação não executará os exames, somente os laudos à distância que deverão ser assinados por profissionais 

registrados juntos ao Conselho Regional de Medicina e com a devida habilitação de especialização para a emissão 

dos laudos. 
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PERGUNTA 12:  

A licitante deverá fornecer PACS para visualização das imagens no SESI? 

RESPOSTA 12:  

Conforme item 4, do Anexo I do Edital, a empresa deverá ofertar sistema com diferentes níveis de acesso, 

disponibilizando login e senhas para a realização dos laudos dos exames. 

 

 

 

PERGUNTA 13:  

Somos uma empresa de Telemedicina e trabalhamos somente com laudos a distância. Não temos nenhum 

procedimento de exames e consultas em nosso endereço. Temos Alvará de Funcionamento dentro da vigência; 

Certificado de Licença do Corpo de bombeiros. 

Temos uma declaração para os devidos fins que por sermos uma empresa que somente gerencia e administra 

informações médicas e por não realizarmos atendimento clínico em nossas dependências fomos isentos da 

necessidade de alvará Sanitário pela vigilância sanitária de Campinas. 

Portanto não necessitamos do CNES correto? 

RESPOSTA 13:  

Se a empresa se enquadrar dentro de uma Empresa Startup entendemos que não há necessidade do CNEs, 

conforme descrito no Edital, caso contrário deverá apresentar toda a documentação. 

 

 

Curitiba, 12 de março de 2019. 

 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


