
  
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Pregão Presencial nº 02/2018
Processo nº 082/2017
Objeto:  Locação  de  Equipamentos  de  Laboratório,  (analisados  bioquímicos  e  analisadores
hematológicos).

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela empresa ABBOTT
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 56.998.701/0032-12, Rua 2, Módulo 3 -
CEP 06696-060 - Itapevi – SP.

DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO:

O pedido de esclarecimento apresentado pela empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL
LTDA., em 24 de janeiro de 2018 é tempestivo, eis que apresentado de acordo com o item XVII, subitem
8 do presente Edital.

Questionamento 1:

Em análise ao instrumento convocatório, Anexo I - Memorial Descritivo, LOTE 1, constatamos
que o item 35 - VDRL não se trata teste de Bioquímica Clínica e ademais há menção de que o mesmo se
dará de forma manual.

1-) Considerando que a proposta e a forma de disputa será realizada (menor preço por item),
que os equipamentos a serem fornecidos em locação deverão ser obrigatoriamente automatizados para
a realização dos testes de Bioquímica Clínica e que o item 35 (VDRL) - Lote 1 não se trata de exame de
Bioquímica Clínica, solicitamos esclarecer a possibilidade da retirada do item 35 (VDRL) do Lote 1 do rol
dos exames a serem realizados, como forma possibilitar a obtenção da melhor proposta dentre o maior
número de licitantes ?

Resposta da Área Técnica: 

Em  análise  ao  pedido  de  esclarecimento  apresentado  pela  empresa   ABBOTT
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. referente ao Lote 1,  informo ser procedente o questionamento
sobre o item VDRL.

Em se tratando o presente edital de equipamento automatizado, não é pertinente solicitar o
VDRL juntamente com o equipamento automatizado, já que é realizado manualmente. Isso se deu por
uma falha ou um vício no momento da descrição técnica.

Sendo assim, entendo procedente a reclamação da empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO
BRASIL LTDA., devendo ser providenciada a exclusão do item 35 VDRL do Lote 1 do Pregão Presencial
nº02/2018

Questionamento 2:

2-) Considerando que o objeto do presente processo licitatório é contratação de empresa para
locação de equipamentos  de  laboratório  com fornecimento  de  reagentes,  acessórios  e manutenção
preventiva  e  corretiva  para  o  laboratório  de  Análises  Clínicas  do  Hospital  Regional  (Dr.  Leopoldo
Bevilacqua), ...., bem como forma de pagamento (item XI - Da Forma de Pagamento)  dispõe que a



  
contratada  deverá  enviar  ao  Consaúde,  após  cada  período  mensal,  a  respectiva  nota  fiscal/fatura
referente ao mês de locação, pergunta-se: o fornecimento dos reagentes está incluso no valor mensal de
locação,  independentemente  do  número  de  testes  adquiridos,  lembrando  que  para  locação não há
emissão de nota fiscal/fatura, mas sim recibo, conforme previsto em legislação fiscal específica?

Resposta da Área Técnica:

Sim, os valores dos reagentes, acessórios e manutenção preventiva e corretiva estão inclusos
no valor mensal da locação independentemente do número de testes.

Pariquera-Açu, 30 de janeiro de 2018.

SILVIA MAYUMI KOGA
Membro Julgador

Área Técnica

De Acordo.

MARIA C. ARCARI
Pregoeira

(Original assinado no processo)


