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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 011/2018 

PROCESSO Nº 012/2018 

 

1) Qual valor de referência do serviço? 

R: Conforme previsto no subitem 10.2.4 do Edital, da forma abaixo: 
 

“Que estejam com o valor total unitário acima da média de mercado 
aferida pela Associação Saúde da Família, que poderá ser consultada na 

sede da entidade após agendamento prévio mediante Pedido de Vistas dos 
autos do Processo Administrativo de Seleção de Fornecedores.” 
 

 

2) EM RELAÇÃO O PARÁGRAFO DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
  

·         O parágrafo que sinaliza a opção de auxiliar de enfermagem para executar os 
exames – Ficará sob supervisão de enfermeiro responsável técnico. 

  
Responsabilidade da CONTRATADA ou CONTRATANTE? 

  
R: Conforme previsto no subitem 15.1.4.1 do Edital, da forma que: 

 
“Caso a empresa opte em disponibilizar técnico(s) ou auxiliar(s) em 
enfermagem, estes obrigatoriamente deverão estar sob a supervisão do 

Enfermeiro Responsável técnico, e sendo assim, além da documentação 
do quadro técnico, deverá ser disponibilizado ainda documentos deste 
profissional quando da assinatura do Termo de Contrato.” 

 
 

3) DOS EXAMES: 
  

·         Consta que os exames serão agendados diretamente pela contratada. 
 
A contratada é a responsável por agendar os exames ou será demanda municipal? 

  
R: Conforme previsto no item 2.11 da CLAUSULA SEGUNDA do ANEXO XI - MINUTA DO 
TERMO DE CONTRATO, da forma que:  
  

“A CONTRATANTE deverá agendar todos os exames a serem realizados 
no mês.” 

 
 
4) A IMPRESSÃO DOS LAUDOS: 

  
Quem fornecerá os insumos para impressão? 
 
R: Conforme previsto no item 3.24 da CLAUSULA TERCEIRA do ANEXO XI - MINUTA DO 
TERMO DE CONTRATO, da forma que: 

 
“Fornecer e custear todo material necessário para execução do serviço, 
tais como notebooks, computadores, impressoras/insumos de impressão e 
material de escritório para emissão dos laudos e imagens dos exames.” 
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5) Referente a agenda de realização do exame. Qual dia e horário será o atendimento. 
 
R: Conforme previsto no item 3.17 da CLAUSULA TERCEIRA do ANEXO XI - MINUTA 
DO TERMO DE CONTRATO, da forma que: 
 

“Seguir Cronograma de Agendamentos disponibilizado pela 
CONTRATANTE. A(s) Coordenação(s) Regional(s) da CONTRATANTE 

fiscalizará(ão) a execução dos serviços.” 

  


