PREGÃO 09/2022 - O objeto da presente licitação é o Registro de preço para prestação de serviços
de telemedicina, sob demanda, em tempo real on – line (síncrona) e off-line (assíncrona) para produtores
rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar, nas especialidades médico da família e
comunidade ou clínico geral, com atendimento em todos dias da semana, 24 horas por dia, na modalidade
teleconsulta.
COMUNICADO 001

1 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL
As disposições do Edital e Anexos do PE 09/22 abaixo discriminadas, passarão a vigorar com a
seguinte redação, mediante a exclusão do termo “triagem”:
NO ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
VI. Realizar a seleção/triagem dos candidatos que possuem perfil definido pelo
Sistema CNA/Senar, por meio do preenchimento de um cadastro;
X. Realizar o agendamento e a confirmação da triagem e do atendimento através do
e-mail, SMS, WhatsApp e site;
XX. Possuir uma equipe especializada de profissionais com disponibilidade e acesso à
solução de telemedicina para a realização dos serviços de triagem e atendimento,
assim que o contrato for assinado pela CONTRATANTE
XXI. Fornecer relatórios e painéis com os indicadores do atendimento, em tempo real
pré construídos como: a) número de agendamentos e reagendamentos realizados por
UF e canal; b) número de produtores rurais que passaram pela triagem por UF; c)
número de produtores rurais atendidos por UFs; d) atendimentos por especialistas e)
mapeamento das morbidades mais comuns e localização;
XXVI. Apresentar o Atestado de Capacidade Técnica comprovando que já realiza
Triagem e Atendimento Médico em diferentes Estados do Brasil e com solução de
telemedicina que atende aos requisitos acima descritos.
2 – CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Pergunta 1
Dos questionamentos:
● No que se refere aos Atestados de Capacidade Técnica, vimos: “10. DA HABILITAÇÃO 10.5. DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 10.5.1. A qualificação técnica exigida para habilitação no processo de
contratação está sujeita às seguintes comprovações: IV - Comprovação da aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, por meio de 01 (um) ou mais atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, em conformidade com as especificações descritas nos subitens abaixo, contendo as
seguintes informações: a) Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente; b) Data de
emissão do atestado ou da certidão; c) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função
que exerce junto à empresa emitente).”

“ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA XXVI. Apresentar o
Atestado de Capacidade Técnica comprovando que realiza serviços de telemedicina em diferentes
Estados do Brasil e com solução que atende aos requisitos acima descritos.”.
“ANEXO IV MINUTA DE CONTRATO CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
XXVI. Apresentar o Atestado de Capacidade Técnica comprovando que já realiza Triagem e
Atendimento Médico em diferentes Estados do Brasil e com solução de telemedicina que atende aos
requisitos acima descritos.”.
P: São solicitados três atestados diferentes: um na habilitação, um no Termo de Referência e outro na
Minuta do contrato. Nosso questionamento: qual é o atestado que será levado em consideração para a
habilitação dos concorrentes no certame? E qual objetivo da contratante em solicitar um atestado
comprovando realizar os serviços em diferentes Estados do Brasil (casos do Termo de Referência e da
Minuta do Contrato) sendo que a telemedicina pode ser feita de um estado para qualquer estado do
Brasil independente da localização geográfica da origem ou do destino?
Resposta: Conforme previsto no Item 10.5.1 do Edital – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a
“comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de 01 (um) ou mais
atestado (s) fornecido (s)....”. As demais previsões mencionadas referentes à atestado de
capacidade técnica contidas no i) Anexo I – Termo de Referência – 8. OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA XXVI, e ii) Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO - CLÁUSULA QUARTA - DAS
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA XXVI, referem-se ao mesmo(s) atestado(s) previsto no Item
10.5.1 do Edital. Considerando que o serviço será realizado para todo Brasil, a empresa deve
apresentar comprovação de capacidade técnica para atendimento em diferentes estados,
mesmo que o atendimento originário esteja concentrado em um único local.
Pergunta 2
No que se refere ao:
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 6. DA EXECUÇÃO 2) A CONTRATADA deverá oferecer meios
diversificados de acesso aos agendamentos e atendimento das consultas (ex.: aplicativos, WhatsApp,
internet, etc).
P: A contratada terá que ter alguém on-line 24 horas por dia disponível para ver a agenda do médico e
realizar os agendamentos?
Resposta: Conforme previsto no Item 1.1. do Edital – OBJETO, e reproduzido nos Itens 1 –
OBJETO, 4 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADE ESTIMADA, 8 – OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA, do Anexo II – Termo de Referência, na CLÁUSULA I – DO OBJETO do Anexo III –
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas CLÁUSULA I – DO OBJETO e CLÁUSULA
QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Item XXIX, do Anexo IV – Minuta do
Contrato, há previsão de atendimento em todos dias da semana, 24 horas por dia, na
modalidade teleconsulta, de acordo com canal indicado.
Pergunta 3
No que se refere à equipe especializada, vemos:
“10.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 10.5.1. A qualificação técnica exigida para habilitação no
processo de contratação está sujeita às seguintes comprovações: III - Relação dos médicos

credenciados para atendimento dos usuários, com indicação dos respectivos registros junto aos
Conselhos Regionais de Medicina;”
P: Os profissionais que forem relacionados neste momento poderão ser substituídos por outros durante
a prestação de serviço, caso seja necessário?
Resposta: Sim, poderão ser substituídos, desde que apresentada toda a documentação
originalmente exigida no Item 10.5.1, Item III, do Edital.
Pergunta4
No que se refere aos quantitativos, vemos:
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADE ESTIMADA A
quantidade estimada mensal é de, no mínimo 30.000, e, no máximo, 100.000 vidas assistidas pelo
período de 12 meses. A taxa de utilização será de 1% (um por cento) e sem possibilidade de
excedente, a partir da base informada pela Contratante.
P: O 1% se refere à quantidade de vidas atendidas no período, ou ao número de consultas em
proporção ao número de vidas atendidas no contrato?
Resposta: Conforme previsto no Item 4 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADE ESTIMADA,
do Anexo II – Termo de Referência, 1% refere-se ao número de consultas em relação a base
informada pelo Senar.
Pergunta 5
Quando for atingido 1% o serviço deve ser interrompido? Ou quando passar de 1% previsto este
excesso pode ser compensado no período seguinte, assim como senão atingir 1% a quantidade
faltante pode ser compensada no período seguinte?
Resposta: Conforme previsto no Item 4 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E QUANTIDADE ESTIMADA
a taxa de utilização será de 1% e sem possibilidade de excedente, a partir da base informada
pela Contratante.
Pergunta6
P: Além das dúvidas quanto ao edital, gostaríamos de saber qual a previsão para o
início da integração do sistema dos atendimentos.
Resposta: As atividades serão iniciadas após assinatura do contrato e seguirá cronograma
definido pelas partes na fase de planejamento.
3 – A íntegra do Edital e Anexos do PE 09/22 retificado, e o presente comunicado serão
disponibilizados
no
site
institucional
do
SENAR,
através
do
link
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR, bem como no sistema
eletrônico licitacoes-e.
Brasília, 23 de novembro de 2022.
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