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Re: Esclarecimentos Pregão n. 24/2022 - Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA

Exibir agora • Imagens externas não estão exibidas

1) Qual a reserva do valor mensal destinado para peças? É cumulativo ou não? Caso a empresa não
utilize esse valor, ele será revertido para a empresa ou para o órgão público?
 
O valor será pago de acordo com os serviços prestados.
 
 
2) Qual a quantidade de leitos do Hospital?
 
A quantidade de equipamentos está descrita no ANEXO I do termo de referência
 
3) É necessário um escritório local?
 
Sim, e também será disponibilizada uma sala no HMI.
 
4) É necessária a utilização de software?
 
Se necessário sim.
 
5) Há planilha de custo? Pode ser disponibilizada?

Tem no edital.

6) O atestado de capacidade técnica deverá que ter quantos % mínimos da dimensão da quantidade
de equipamentos e há um período específico da prestação de serviço?
 
Compatível com objeto do edital em questão.
 
 
 7) Qual o intervalo mínimo de valor entre os lances?
 
 
8) Qual o prazo para enviar proposta reajustada?

9) Qual o prazo para assinatura do contrato?

10) No caso da certidão de falência e inscrição do CNPJ que não têm data de validade informada no
documento, qual a validade a ser aceita?  

 
11) Haverá uma sala a ser disponibilizada para a equipe de engenharia clínica da empresa
contratada?
           

                                                                        Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e
reiteramos os votos de estima e apreço.

Em qui., 9 de jun. de 2022 às 12:45, Cpl <atendimento@imperatriz.ma.gov.br> escreveu:

Thu, 09 Jun 2022 1:05:51 PM -0300 •

Para "Cpl"<atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

GD
Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com>
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-- 

Favor acusar o recebimento deste.

GESTÃO DE LICITAÇÕES
____________________________________________________

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 00.939.023/0001-66
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro. CEP: 65903-270

Imperatriz - Maranhão
Fone (99)3524-9875


