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    Barueri, 06 de outubro de 2020. 
 
Ao 
Sr. Pregoeiro Gildeone Silvério de Lima 
Prefeitura de Goiânia – Secretaria Municipal de Saúde 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GOIÂNIA 
  
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº. 090/2020 – Código UASG 926995 
Processo n. Bee 29720 
Data da abertura – 16/10/2020 às 09:00h 
 
Assunto: Questionamentos Edital 
 
Ilustre Sr. 
 
A HOSPLOG LOGISTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob 32.240.883/0001-01, localizada à Av. Aruanã, nº. 280/352 – Galpões 03 e 04 - 1º 
andar – sala 03 - Tamboré – Barueri – São Paulo - CEP. 06460-010, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 32.240.883/0001-01, por sua representante legal que esta subscreve, vem mui 
respeitosamente à presença de V.Sa., apresentar os seguintes questionamentos: 
 
1. O edital em seu item 5.1, subitem 5.1.1, que trata do envio da Propostas e Documentação, 

assim prevê: 

“5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com 

os documentos de habilitação, exigidos neste Edital, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos 

documentos de habilitação. 

5.1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no 

sistema eletrônico, o valor global da proposta, já considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto.” (g/n) 

 
Todavia, a definição do valor total para contratação está incompleta no portal do SICAF, 
uma vez que não menciona qual o prazo da contratação que deve ser considerado nesse 
preço. Nesse sentido, questionamos qual o prazo que o licitante interessado deverá 
considerar no preço total da contratação para preenchimento no SICAF? O valor se refere 
ao prazo de 12 meses ou 24 meses de contratação?  
 

Cordialmente. 
 

 

HOSPLOG LOGISTICA LTDA. 

Mayuli Lurbe Fonseca 

 


