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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

 

 

Chamamento Público nº. 001/2015 

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas em procedimento especializadas em 

procedimento de alta complexidade de ressonância magnética de acordo com a 

programação pactuada integrada – PPI assistencial do Município de Montes Claros e 

Portaria nº 1101/GM/2002 do Ministério da Saúde.  

 

 

Em análise ao pedido de esclarecimentos ao Edital do processo licitatório em 

epígrafe, interposto por RESSONAR IMAGENS MEDICAS LTDA, datada de 02 de fevereiro de 

2015, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, neste ato representado por sua Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, Sra. Nilma Silva Antunes, nomeada 

pelo Decreto Municipal nº. 3.173/2014, e pela Assessora Jurídica da Comissão Permanente 

de Licitação, Flávia Guimarães Ferreira, que a esta subscrevem, manifesta-se nos seguintes 

termos: 

 

DA TEMPESTIVADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Considerando que a seção pública para realização do Pregão acima 

mencionado está designada para o dia 11 de fevereiro de 2015 e que o presente pedido de 

esclarecimentos foi protocolado, via e-mail, em 02 de fevereiro de 2015, bem como o que 

dispõe o item 4 do título IV do Edital ora impugnado, resta demonstrada a tempestividade 

do presente pleito. 

 

QUANTO À ANÁLISE DAS RAZÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO 

EDITAL 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento do Requerente, o Gerente de 

Planejamento e Saúde, Sr. Bruno Pinheiro de Carvalho, da Secretaria Municipal de Saúde, 
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manifestou-se nos termos do Parecer Técnico anexo que integra esta decisão, 

independentemente de transcrição. 

 

Diante do exposto, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS decide pela retificação 

do Edital em epígrafe, quanto ao item 8.2.1 (Documentação relativa à qualificação 

técnica), para que, na alínea “D”, onde se lê “Títulos de especialista emitidos pelo MEC ou 

AMB” leia-se “Títulos de especialista emitidos pelo MEC ou AMB do Responsável 

Técnico”; na alínea “E”, onde se lê “títulos de especialista da equipe multidisciplinar” leia-

se “Diplomas dos profissionais auxiliares que compõem a equipe do serviço ressonância 

magnética”; e na alínea “G”, onde se lê “Certidão negativa de infrações éticas do 

Conselho Regional de Medicina” leia-se “Certidão Negativa de infrações éticas do 

Conselho Regional de Medicina de todos os integrantes da equipe do serviço de 

ressonância magnética”. 

 

Inobstante não ter sido objeto de pedido de Esclarecimento, foi verificado de 

ofício que o Edital foi publicado com a ausência de um item. Sendo assim, informamos que 

a Planilha de quantitativos e procedimentos, anexo I do Edital, será também retificada, 

sendo acrescentado o item 15 (procedimento: 02.07.02.004-3 ressonância magnética de 

mama unilateral). 

 

Recomenda-se, nos termos do item 4.3 do título IV do Edital do procedimento 

licitatório em epígrafe, que o extrato desta decisão seja divulgado no site 

www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessados, e que o 

instrumento convocatório, devidamente retificado, seja publicado pela mesma forma em 

que se deu o texto original com reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 

 

Montes Claros/MG, 05 de Fevereiro de 2015. 

 

 

Flávia Guimarães Ferreira 
Assessora Jurídica – OAB/MG 115.488 

 

 

Nilma Silva Antunes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento  


