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Comissão Especial de Licitação CEL <celsms.goiania@gmail.com>

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA DE GOIÂNIA - PREGÃO
ELETRÔNICO 012.2023
Viviane Fujimoto <viviane.fujimoto@dasa.com.br> 6 de março de 2023 às 11:54
Para: Comissão Especial de Licitação CEL <celsms.goiania@gmail.com>, "cel.sms@sms.goiania.go.gov.br"
<cel.sms@sms.goiania.go.gov.br>
Cc: Ana Talita Alves Santana <ana.talita.alves@dasa.com.br>, Marta Marina dos Santos <marta.marina@dasa.com.br>

À

Prefeitura de Goiânia

Pregão Eletrônico nº 012/2023 – Saúde

 

Objeto: Contratação de serviço especializado na realização de coleta e processamento de exames de análises clinicas,
anatomia patológica e citopatologia, compreendendo a instalação de 10 postos de coleta no Município de Goiânia,
conforme condições e especificações constantes desse te Edital e anexos.

 

 

Prezados, bom dia!

 

 

A Científicalab Produtos Laboratoriais Ltda, vem solicitar os seguintes pedidos de esclarecimentos:

 

 

1.     Nos itens 11.2 “ Critério de julgamento da proposta será menor preço global obtido através da aplicação do
menor percentual de acréscimo nos valores da tabela SIGTAP” e item 11.2.2 “Não será aceito desconto no valor
estimado, portanto, não poderá ser aceito valor unitário inferior ao discriminado na tabela do Anexo V (...)”. 
Solicitamos esclarecimentos, quando o critério de julgamento desta licitação, considerando que uma vez na fase de
lances do pregão, os licitantes participantes poderão dar lances sucessivos (desconto) para obtenção do menor preço
global, ou seja, haverá desconto sobre o valor global, bem como no valor unitário de cada exame.

Neste caso, como se dará a fase de lances?

 

 

2.     Qual o prazo para liberação dos resultados dos exames?

 

 

3.     A coleta do material biológico no paciente será de responsabilidade da contratante ou contratada?

 

 

4.     Considerando a necessidade de disponibilizar 10 postos de coleta em até 60 dias, questionamos se este prazo
poderá ser negociável, tendo em vista a complexidade do objeto licitado?
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5.     Ainda sobre os 10 postos de coleta, questionamos se o Município irá disponibilizar estes locais para o licitante
vencedor possa montar os postos?

 

 

6.     Em caso positivo, poderiam nos informar quais seriam estes locais?

 

 

7.     Quem é o atual prestador e quando vence o seu contrato?

 

 

8.     Solicitamos esclarecimentos, de como é atualmente a prestação desses serviços junto a prefeitura?

 

9.     O item da visita técnica letra “h” faz menção à comprovação de parque técnico suficiente, qual seja, de 500.000
exames por mês (...). Como devemos comprovar (documentos) a fim de atender à exigência?

 

 

Agradecemos antecipadamente e ficamos  no aguardo.

At,

 

Viviane Fujimoto

Licitações

viviane.fujimoto@dasa.com.br

+55 (11) 2630-2203

+55 (11) 9.8888-1453

Alameda Caiapós, 84 - Tamboré
Barueri/SP

Acesse a nossa landing page: http://comercial.
cientificalab.com.br

 

 

 
Aviso de confidencialidade: Esta comunicação, incluindo seus anexos, pode conter informações confidenciais e
legalmente protegidas. Caso não seja o destinatário desta mensagem, não divulgue, copie, distribua, examine,
tampouco utilize a informação contida nesta mensagem. Responda imediatamente ao remetente informando o
ocorrido e apague todas as suas cópias de seus dispositivos. O uso não autorizado de tais informações é proibido e
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está sujeito às penalidades previstas na lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------


