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Prezados, bom dia.

 

Com base no item 7.21.3, a rede indicada poderá ser substituída por outros hospitais e laboratórios utilizando-se como exemplo
a tabela abaixo?
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Atenciosamente

 

 

Atenciosamente

 

 



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Assessoria Especial de Recursos Humanos

Encaminhamos o Pedido de Esclarecimento  32321877, sobre o PE 005/2022, formulado pela ASSIM
SAÚDE, interessada em participar do presente certame, cujo objeto é a o contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de assistência médica hospitalar, conforme acordo coletivo em vigor, sem carências,
com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, mediante a disponibilização de redes credenciadas aos
empregados públicos do Instituto Vital e beneficiários.

Após, a manifestação dessa Assessoria, deverá o processo retornar a esta Gerência de Licitações para o
devido prosseguimento.

Niterói, 05 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por Thamiris Guimarães Viana Eckhardt, Supervisora, em
05/05/2022, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 32321895
e o código CRC 6C710AE6.

Referência: Processo nº SEI-080005/001688/2021 SEI nº 32321895

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

 
A Gerência de Licitação

          Em atendimento ao Pedido de Esclarecimento  32321877, sobre o PE 005/2022, informamos que
foram estabelecidos alguns critérios de exigência de credenciamento em redes hospitalares e laboratoriais de
forma a contemplar nos municípios de Niterói, Rio de Janeiro e Nova Friburgo que atenda aos empregados
lotados nessas unidades em casos, principalmente, de urgência e emergência.

          Na análise da rede indicada pela empresa questionadora (Assim Saúde), informamos a empresa atende
a exigência de pelo menos 1 (um) daqueles marcados com um “asterisco” (*), sendo oferecido: HOSPITAL
SÃO LUCAS ( * ) e, pelo menos 2 (dois) dos marcados com “dois asteriscos” (**), sendo oferecidos:
 HOSPITAL ICARAÍ ( ** ), CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE SANTA MARTHA ( ** ), HOSPITAL
SERRANO (**).

          No que diz respeito a rede indicada de laboratórios a empresa atende a exigência de apenas 1 (um)
laboratório que deveria ser exigência de pelo menos 2 (dois) dos marcados com “dois asteriscos” (**),sendo
oferecido: LABS A MEDICINA DIAGNOSTICA (**). Os demais laboratórios oferecidos DOM BOSCO e DE
VITA podem ser parte da rede de laboratórios, mas não requer exigência sobre eles.

          Diante da situação, vimos informar que para esgotar os esclarecimentos é necessário que a empresa
questionadora possa informar melhor a relação dos exames que podem ser realizados nos laboratórios
oferecidos, ou credencia-se a rede de laboratórios indicada como exigência no PE 005/2022. 

Atenciosamente,

Cintia Ibraim Menino 
Assessora Especial de Recursos Humanos 
Id 4455938-0 Matr.:36.769-8

Niterói, 05 de maio de 2022

Documento assinado eletronicamente por Cin�a Ibraim Menino, Assessora, em 05/05/2022, às
11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 32328911
e o código CRC 66AA4083.

Referência: Processo nº SEI-080005/001688/2021 SEI nº 32328911

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

