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Ref.: Pedido de esclarecimentos – Edital de Chamamento Público nº 05/2019. Proc. Adm. Nº 621116/2019
- Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas capacitadas na prestação de serviços de exames laboratoriais
e patologia clínica, padronizados pela tabela SIGTAP/SUS para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, nas Unidades Ambulatoriais e Hospitalares do Município de Várzea Grande-MT.

 

 

Prezados(as), Bom dia.

 

 

Segue anexo nosso pedido de esclarecimentos ao edital em referência.    

 

 

Pedimos, por favor, confirmar o recebimento.  

 

 

Atenciosamente.
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São Paulo, 19 de novembro de 2019. 

 

 

Ref.: Pedido de esclarecimentos – Edital de Chamamento Público nº 05/2019. Proc. Adm. Nº 

621116/2019 

 

À Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Secretaria Municipal de Saúde  

Superintendência de Licitação 

Edital de Chamamento Público nº 05/2019 

Processo Administrativo nº 621116/2019 

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas capacitadas na prestação de serviços de exames 

laboratoriais e patologia clínica, padronizados pela tabela SIGTAP/SUS para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Ambulatoriais e Hospitalares do 

Município de Várzea Grande-MT. 

 

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, instituição 

beneficente sem fins lucrativos estabelecida nesta Capital, na Rua Napoleão de Barros, 925, Vila 

Clementino, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 47.673.793/0001-73, com filial situada na 

Rua Marselhesa, 500, Vila Clementino, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 47.673.793/0004-

16, diante da publicação do edital em referência, vem, respeitosamente, PEDIR 

ESCLARECIMENTOS relativamente aos termos do instrumento convocatório, na medida em que 

forçoso se tenham critérios para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 

40, inciso VII, da Lei de Licitações), na mesma linha não se utilizem de qualquer elemento ou 

critério subjetivo que possa ainda que indiretamente elidir a igualdade entre os licitantes (art. 

44, §1º, da Lei de Licitações).  

 

Questão 1) O item 10.3 descreve os exames de urgência e emergência que serão executados 

pelos profissionais do laboratório de análises clínicas do Pronto Socorro Municipal de Várzea 

Grande, mediante disponibilização de equipamentos e insumos pela contratada. Sobre este 

item: 

1.1 Poderiam discriminar quais os exames de bioquímica que irão fazer parte do rol de 

urgência/Emergência?  

1.2 Pedimos descrever, nesses casos, como se dará o controle dos exames realizados? Quem 

será responsável pela assinatura dos laudos? Como se dará a liberação destes laudos e 

responsabilização para possíveis erros de liberação?  

1.3 Será utilizado o sistema do município para liberação dos resultados? 

1.4 Devemos considerar que a contratada será responsável somente pela gestão dos 

equipamentos e insumos?  

 

 

Questão 2) De acordo com o item 10.11. “A Contratada deverá disponibilizar ao Município, 

etiquetas para cada unidade que possuírem coleta, suficientes número de exames solicitados ao 
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paciente, com o objetivo de cadastro dos exames coletados e identificação do exame, as quais 

deverão conter nome do paciente, tipo de exame e tipo de tubo relativo aquele exame. Os custos 

ocorrerão por conta da Contratada.” Considerando que a contratada irá cadastrar e faturar 

apenas os exames autorizados pela unidade, e no sentido de otimizar os custos da operação, é 

possível trabalhar com etiquetas pré-impressas com o nome da unidade solicitante do paciente?  

 

Questão 3) De acordo com o item 11.1. “A Interessada deverá recolher as amostras coletadas 

em todas as unidades de saúde que estão em funcionamento e demais unidades que virão a 

serem implantadas no município, conforme cronograma que será apresentado à contratada, 

seguindo as normas estabelecidas pela Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação de 

Várzea Grande, disponibilizada/agendadas pelo Sistema de Regulação e/ou Sistema de Controle 

Próprio.” Quem será responsável pela coleta do material biológico nas unidades de saúde? 

Nosso entendimento do item 11.5, de que o termo “Coleta” se refere à retirada das amostras 

está correto? 

 

Questão 4) O item 14.1 determina que a credenciada deverá iniciar a prestação dos serviços, 

imediatamente, após assinatura do contrato e respectiva emissão de ordem de fornecimento. 

Poderá haver algum prazo diferenciado para instalação dos equipamentos no Laboratório do 

cliente, conforme solicitado no item 10? Se sim, qual será o período concedido? 

 

Diante dos fundamentos e fatos ora apresentados, requeremos os 

esclarecimentos acima elencados e a competente modificação do edital, conforme § 4° do artigo 

21 da Lei 8.666/1993 (§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas). 

Cordialmente, 

 

 

Larissa Desiderá 
Executivo de Negócios III 
Fone: (11) 9.8803-6695  

larissa.andre@afip.com.br  
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