
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

PROCESSO Nº 007/2019 

 

1) De acordo com a tabela da página 6, há 12 itens que compõe o lote, todos 

descrevendo a necessidade ou não de equipamentos e insumos, além de estabelecer o 

valor máximo permitido por período. Cada um desses itens são explanados no anexo 

Especificações Técnicas (página 23 a 39), expondo a quantidade estimada de períodos 

para cada item. Porém, na tabela da página 22 são apresentados SOMENTE 7 

itens/procedimentos. Por favor, poderiam esclarecer a divergência citada? 

R: A tabela  informada  na pagina 22 remete-se apenas a informação  para  o 

interessado  da quantidade de contratação estimada inicial. Neste sentido, 

independentemente da quantidade estimada inicial de contratação informada na página 

22, a empresa proponente deverá elaborar sua proposta comercial, com base nos 

quantitativos estimados de contratação previstos em cada item do Memorial Descritivo.  

 

PARA QUESTIONAMENTOS 02 E 03:  

As quantidades mensais de períodos apresentadas na tabela da pág. 14/15 estão muito 

abaixo da estimativa mensal apresentada no item “Especificações Técnicas – pág. 23 a 

39”. Diante disto e visando a competente avaliação dos custos, perguntamos: 

 

2) Qual é o prazo previsto para atendimento dessa demanda inicial, uma vez que 

entendemos que o pagamento será realizado por período? 

R: Conforme mencionado na resposta anterior, as  quantidades informadas  na pagina 

22  remete-se apenas a informação  para  o interessado, que de imediato estimasse a 

contratação destes períodos. 

 

3) Qual é o prazo para previsto para atendimento da demanda total informada no 

edital?  

R: As  contratações se darão a medida  que  houver necessidade  dos serviços 

administrados pela Contratante . 

Esclaceremos  ainda, que a ASF não se obriga a contratar todos os períodos estimados 

informados no Memorial Descritivo. As solicitações serão realizadas conforme 

necessidade dos serviços, a fim de cumprir as metas dos contratos de gestão e serão 

feitas mediante emissão de ordem de serviço. 

  

4) Para que a proponentes executem corretamente os cálculos dos insumos e 

equipamentos  para os itens que os exigem, é de suma importância que 

V.Sas. esclareçam “quantos itens e quais itens serão contemplados para cada 

unidade”. A tabela da página 22 considera somente 7 dos itens apresentados, contudo, 

existem, no total, 12 itens/procedimentos. 

Para quais Unidades são os 5 (cinco) itens faltantes? Quais os volumes destes itens por 

Unidade? 

R: Conforme informado anteriormente, as contratações se darão conforme necessidade 

de cada serviço (respostas questionamentos 1 e 3). Quanto aos volumes, insta salientar 

que, a volumetria de plantões estimados para contratação, encontram-se listados no 

Memorial Descritivo. 

  

5) Por fim, destacamos que os custos com equipamentos (aluguel) e suas 

respectivas manutenções são calculados por equipamento ou por sala de exame. Não é 

possível estimar tais custos apenas com base no período, uma vez que um tipo de 

período pode utilizar o mesmo equipamento que outro. Exemplo: é possível realizar o 

exame previsto no período do item 2 na mesma sala e com o mesmo equipamento dos 

exames previstos no item 4. 



 

 

Quantas salas de exames serão disponibilizadas em cada Unidade de acordo com cada 

especialidade/exame apresentado? 

R: Abaixo, segue informação do número de salas disponíveis para exames nos serviços 

conforme quadro 20.2 do edital (página 14). As  agendas  serão definidas pelo gerente 

de cada unidade, conforme item 2.4 do Termo de Contrato: 

 

2.4 A CONTRATANTE disponibilizará para a CONTRATADA a agenda de atendimentos 

com uma antecedência de 90 (noventa) dias. 

 

  

UNIDADE 

Rede Hora 

Certa 

Lapa 

Rede Hora 

Certa 

Brasilandia 

Rede Hora 

Certa 

Capela do 

Socorro 

AMA-E 

Parque 

Peruche 

AMA 

Campinas 
TOTAL 

SALA 

DISPONÍVEL 
02 01 03 01 01   

 


