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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 013/2021 

PROCESSO Nº 049/2021 

 

1)  Para preparar essa tabela acima (do item 10.2) precisamos saber a qual serviço relacionar 
cada unidade citada do edital. Por exemplo: Unidade AE Dr. Milton Aldred, se refere a qual 
serviço na tabela acima? 

R.: Há dois quadros no Memorial Descritivo, um contendo todas as unidades de 
prestação de serviço, e outro que contém o tipo de serviço e a referência para cada uma 
das unidades listadas no quadro mencionado, conforme abaixo demonstrado. Neste 
sentido a empresa proponente, de acordo com a sigla e tipo de unidade de saúde, UBS, 
AMA, AE, UBS/AMA, etc, poderá relacionar o tipo de serviço à unidade: 

EX:  

SERVIÇO DE SAÚDE  EXEMPLO DOS SERVIÇOS  
PERIODICIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA PROGRAMADA   

URGÊNCIA E EMERGENCIA  PRONTO SOCORRO/UPA/AMA MENSAL  

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO 

UNIDADE DE TRATAMENTO 
COVID/RHC/HD/AMA-
E/AE/COMPLEXO HOSPITALAR 
/UCCI 

MENSAL  

SAÚDE MENTAL/ASSISTENCIA BÁSICA 
CAPS/SRT/APD/ 
PAI/EMAD/CEO/CER 

TRIMESTRAL  

ATENÇÃO BÁSICA  UBS TRIMESTRAL  

 

Estabelecimento Telefone Endereço da Unidade 

AMA Parelheiros 5921-5361 | 5926-0430 Rua Mario Trape, 100 

Portanto, AMA PARELHEIROS, trata-se de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

 
2) As Manutenções Preventivas e Corretivas e o software de gestão devem estar inclusos 
nestes valores 
 
R.: Sim, todos os cutos decorrentes da execução do contrato já devem estar inclusos 
no preço ofertado, conforme consta nos dispositivos do edital, bem como na frase final 
do ANEXO da PROPOSTA COMERCIAL, in verbis: 
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“9.1 O valor ofertado deverá incluir todos os custos da prestação 

de serviço, conforme escopo de trabalho, quantidade de equipes, 

veículos para execução da prestação de serviço, tributos e todas 

as demais despesas diretas e indiretas indispensáveis para 

execução do objeto da presente seleção de fornecedores. Os 

preços apresentados devem conter apenas 2 (duas) casas 

decimais após a vírgula.” 

(...) 

 

ANEXO IV PROPOSTA COMERCIAL 
“No valor unitário estão considerados todos os custos, conforme     

memorial descritivo. 

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.” 

 
2)  Precisamos saber os equipamentos e a quantidade por tipo de serviço para que possamos 
calcular o preço. 
 

R.: A relação de equipamentos/unidades será inserida como ANEXO II DO MEMORIAL 
DESCRITIVO no site da ASF, junto a aba onde se encontra o Edital. 
 
 
2)  Estes valores (Planilha LPU) o licitante tem de garantir até o prazo final do contrato, ou 
seja, 36 meses? 
 
R.: Não, a planilha LPU poderá ser atualizada de acordo com a variação do indice 
contratual. 


