Prefeitura Municipal de São Carlos
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de apoio ao Pregão Presencial
"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019
PROCESSO Nº 9730/2019
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 2019, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao
Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela
empresa DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A - DASA para o pregão em epígrafe, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA DENGUE PARA USUÁRIOS DO SUS
DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS pelo período de 12 meses.
QUESTIONAMENTOS
Em relação ao edital em epígrafe, solicitamos o seguinte esclarecimento:
QUESTIONAMENTO 01: Há um tempo de liberação dos resultados dos exames?
QUESTIONAMENTO 02: O quantitativo é anual?
QUESTIONAMENTO 03: A coleta do material biológico será do laboratório vencedor?
RESPOSTAS PELA UNIDADE SOLICITANTE
QUESTIONAMENTO 01: Devem ser seguidos os prazos para a entrega dos resultados (laudos) de exames conforme
previsto na clausula 1 do Termo de Referência descrito em ANEXO VII, neste caso, a liberação do resultado online deve
ser realizado em até 2 dias após a coleta.
QUESTIONAMENTO 02: Esse Termo de Referência trata-se de uma ATA DE REGISTRO DE PREÇO, onde o prazo de
execução dos serviços será para o período de 12 (doze) meses
QUESTIONAMENTO 03: Atualmente o Município conta com a prestação de serviços de Diagnóstico Laboratoriais de
Análise Clinica que realizam a coleta nas Unidades Básicas de Saúde e também nas Unidades de Saúde da Família,
além, da sede física de cada prestador, de acordo com a logística realizada pela SMS na contratação desses serviços.
Com relação a esse termo de referência a coleta do material biológico se dará nas Unidades de Saúde e também na sede
do laboratório vencedor facilitando assim o acesso aos usuários nosso Município, os exames coletados nas Unidades de
Saúde irão para o laboratório que realizou a coleta e será retirado pelo motorista da VIGEP (logística essa já programada)
para ser encaminhado ao laboratório vencedor nesse pregão.
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para
conhecimento público.
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