
 
 

CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU – 

CNPJ 17.420.047/0001-07 

 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 04 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 – ESCLARECIMENTOS  

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 

ANÁLISES CLÍNICAS PARA O HOSPITAL DE RETAGUARDA – ALLAN BRAME PINHO, por 

intermédio da Pregoeira, transcreve e esclarece as dúvidas de licitantes, à saber: 

 

1)  O certame está mesmo reagendado para 09/09/2020 às 8h31? Perguntamos pois na 

versão citada do edital corrigido, não consta tal alteração.. 

R: Com relação a nova data da sessão (09/09/2020), informo que foi publicado um novo aviso, o qual 

encontra-se anexo a plataforma de licitações, bem como, na própria plataforma a data do certame 

está com data alterada para o dia 09/09. 

 

2)  Quanto a resposta abaixo(*) e considerando que: 

(i) tal informação impacta terminantemente na formulação das proposta;  

(ii) a mudança no escopo do serviço licitado pode inviabilizar a ampla disputa e com isto o 

alcance do melhor preço x melhor contratação pelo Consórcio; e  

(iii) possível reserva de mercado. 

Perguntamos: o prazo para instalação e início das operações pela Contratada será revisto? 

Pela nossa experiência, o prazo mínimo para locação, montagem, licenciamento, entre outras 

ações, é de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

(*) R: O Hospital de Retaguarda irá disponibilizar somente uma sala para coleta de exames, 

devido ao espaço físico disponibilizado ser reduzido. Em tempo, informamos sobre a retificação 

do item 5.3 do Termo de Referência – Anexo I do edital de pregão eletrônico. 

R: Em resposta ao questionamento 02, primeiramente gostariamos de salientar que na 

ausência da prestação de tais serviços o Hospital fica desprovido de condições para o 

atendimento dos pacientes e assim colocando em risco sua segurança, tratamento e 

recuperação destes. O serviço laboratorial é vital no âmbito hospitalar, as análises clínicas 

são um dos mais importantes meios de diagnóstico complementares, uma vez que 

permitem, através da recolha de materiais biológicos como urina, sangue, fezes, saliva ou 

outros tecidos, diagnosticar anomalias, patologias ou doenças de maior ou menor gravidade 

contribuindo ainda para a sua prevenção e detecção precoceque a Unidade Hospitalar não 

pode ficar sem os serviços.  Considerando que atualmente o Hospital de Retaguarda possui 



 
 

um contrato EMERGENCIAL para a prestação dos serviços de Coletas de exames e análises 

clinícas, o qual está com vencimento para início de outubro/2020, e que este não é possível 

de renovação, informamos da impossibilidade alteração no prazo para ínicio das atividades 

da empresa CONTRATADA, conforme determinado no item 16 do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

3) Quanto a resposta da pergunta 3 do pedido de esclarecimento nº 03:  

R: Para fins de habilitação, deverão ser apresentados no dia do certame pela empresa 

vencedora os documentos constantes no ANEXO III – do edital de Pregão Eletrônico. Demais 

documentos constantes no Termo de Referência serão solicitados a empresa vencedora antes 

da homologação do processo, no entanto, caso a empresa já possua tais documentos, estes 

poderão ser anexados na plataforma de licitações juntamente com os documentos de 

habilitação 

 

Entendemos que a empresa vencedora não está obrigada à anexar os documentos licitados na 

plataforma de licitações juntamente com os documentos de habilitação. Nosso entendimento 

está correto? 

R: Com relação ao questionamento 03, informo que as empresas interessadas devem anexar 

a plataforma quando do cadastramento de suas propostas, os documentos mencionados no 

ANEXO III - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Os demais documentos (documentos 

complementares), estes não precisam obrigatoriamente estar anexados a plataforma, no 

entanto, caso a empresa já os possua, esta poderá anexar junto com os documentos de 

habilitação.  

 

 

Cascavel, 28 de agosto de 2020 

 

Cristiane Rosa Ribeiro 

Pregoeira 


