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CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU – 

CNPJ 17.420.047/0001-07 

 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – ESCLARECIMENTOS  

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de saúde 

meio de profissionais tecnicamente qualificados em diversas especialidades, sendo, 

profissionais médicos nas especialidades: Cardiologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, 

Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínico Geral, Endocrinologia, Infectologista, Intensivista, 

Nefrologia, Neurologia, Ortopedia, Reumatologia, Pneumologia e Urologista. Demais 

profissionais da área de saúde: Enfermeiro (a); Enfermeiro Nefrologista; Farmacêutico (a); 

Fisioterapeuta; Assistente Social; Nutricionista; Odontologista; Psicólogo (a) Técnicos de 

Enfermagem; Motorista Socorrista, destinados ao atendimento dos serviços de Urgência e 

Emergência (SAMU 192), e demais unidades do CONSAMU (Unidades de Pronto 

Atendimento, Hospitais e bases descentralizadas”, por intermédio da Pregoeira, transcreve 

e esclarece as dúvidas de licitantes, à saber: 

 

1) Item 1 -Procedimentos cirúrgicos (Diversas Especialidades) – quais são esses 

procedimentos e quais são as quantidades estimadas? Poderiam por favor nos passar 

mais informações sobre esse item? 

2) Item 2 - Avaliações médicas (Diversas Especialidades) – quais são esses Avaliações e quais 

são as quantidades estimadas? Poderiam por favor nos passar mais informações sobre 

esse item? 

 

 R.: Considerando que o Hospital de Retaguarda, até o momento, está prestando apenas 

serviços de atendimento a pacientes com COVID-19, não há quantitativo médio de 

procedimento cirúrgico e avaliações médicas. Portanto, não há previsão específica de mínimo 

e máximo de utilização dos serviços (itens 1 e 2 do Lote Único). As cirurgias serão de baixo e 

médio porte, e a princípio serão realizados os procedimentos: traqueostomia, drenagem de 

tórax fechada, punção lombar para coleta de líquor e eco cardiograma no leito. Porém, poderá 

haver a necessidade de realização de outros procedimentos, conforme necessidade do 

Hospital, sendo que tais procedimentos previstos serão inicialmente realizados na UTI do 

Hospital de Retaguarda pois os centros cirúrgicos ainda estão em fase de preparação para 

implantação.  O item 02, refere-se a avaliações médicas dos pacientes internados, as quais 
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poderão ser solicitadas pelo Diretor Técnico da unidade e deverão ser realizadas pelos 

profissionais médicos nas mais diversas especialidades tais como: Cardiologia, Cirurgia 

Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia, 

Ortopedia, Reumatologia, Pneumologia e Urologista, dentre outras. 

   

 

Cascavel, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

Cristiane Rosa Ribeiro 

Pregoeira 


