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Trindade, 18 de setembro 2019. 

Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentods 

 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços Médicos para 

fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN.. 

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

1.1. Uma vez que no Regulamento de Compras e de Contratação de Obras, 

Serviços e Recursos Humanos com Plano de Cargos, Salários e 

Benefícios do IMED, nem tampouco na Request for Proposal – RFP não 

dispõem sobre a vedação de manter relacionamento comercial prevista no 

parágrafo único da Lei 15.503/2015, com recente alteração dada pela Lei 

nº 20.487, de 31/05/2019 indaga-se: 

– É vedada a participação de empresas com entidades privadas cujos 

dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes 

sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração 

pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente 

consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, 

de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham 

poder decisório?” 

– Resposta Imed: As proibições constantes da Lei Estadual 15.503/05 

aplicam-se ao processo seletivo em questão. 
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1.2. Uma vez que o Edital de Processo Seletivo 008/2019 prevê que será 

declarada vencedora a proponente que apresentar o menor preço, a 

melhor técnica e atender os requisitos de contratação nesta RFP e no 

Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal, faz-se 

necessário o seguinte esclarecimento:  É necessária a qualificação dos 

fornecedores e prestadores de serviços de forma antecipada à 

participação no Processo Seletivo ou a qualificação poderá ser realizada 

após a proponente sagrar-se vencedora do certame?” 

– Resposta : A qualificação se dá mediante o preenchimento das condições 

exigidas na RFP – como, por exemplo, a apresentação de certidões ali 

solicitadas. Seu exame se dará quando do julgamento das propostas, como 

dispõe a RFP. 

 

1.3. “No item 11.1 – Da Proposta Técnica prevê a apresentação de certidões 

de regularidade fiscal. Questiona-se: As certidões elencadas no item 11.1 

somente serão aceitas como sendo negativas ou serão aceitas certidões 

Positivas com Efeito de Negativa?” 

– Resposta : Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 

 

1.4. “Ainda em relação ao item 11.1, verifica-se que não houve exigência de 

apresentação de certidão de regularidade fiscal em relação ao Município. 

Tal certidão não deverá ser apresentada?” 

– Resposta: Não é necessário, para fins de apresentação da proposta. 

 

1.5. “Os documentos elencados no item 7.1 do Termo de Referência (Anexo I), 

em especial as letras “a”, “b”, “c”, “i” e “z” devem ser apresentados 

juntamente com a Proposta Técnica, no ato da assinatura do contrato ou 

em momento posterior?” 

– Resposta : Juntamente com a proposta. 

 

1.6. “O Regulamento de Compras e de Contratações de Obras, Serviços e 

Recursos Humanos com Plano de Cargos, Salários e Benefícios do IMED, 

nem tampouco na Request for Proposal – RFP não dispõem sobre a 

possibilidade de interposição de recursos quanto à inabilitação e/ou 

desclassificação de proponentes. Serão aceitos recursos contra decisões 

que inabilitem e/ou desclassifique algumas das proponentes? Caso a 

resposta do questionamento anterior seja positiva. Quais os prazos para 

interposição?” 

– Resposta : Não existe previsão de recurso. 


