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Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br>

Re: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSC Nº 06/2020 - PROCESSO Nº 006/2020
1 mensagem

Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> 23 de março de 2020 09:57
Para: Milena Jobim Almeida <milena.almeida@ccgrs.com.br>
Cc: "compras@fmsc.rs.gov.br" <compras@fmsc.rs.gov.br>, Rodrigo João Wuaden <rodrigo.wuaden@ccgrs.com.br>,
"beniciamontelli@gmail.com" <beniciamontelli@gmail.com>, "lisiane@ligaconsultoria.com.br" <lisiane@ligaconsultoria.com.br>

Prezada Milena, bom dia

Segue abaixo as respostas aos seus questionamentos:

1- O cadastramento das propostas será efetuado de maneira exclusiva ou preferencial quanto ao que dispõe a LC
123/2006?  Tendo em vista o valor individual dos lotes, a licitação será exclusiva, porém conforme previsto no
item 3.1.1 do edital, os lotes que não obtiverem no mínimo 3 propostas, serão reagendados e abertos para a
ampla concorrência.

Devemos considerar o somatório dos exames audiometria tonal e vocal?  Audiometria é a tonal vias aérea e
óssea.

Considera-se o exame de Raio X do Tórax com 2 incidências?  Rx de tórax OIT (Organização Internacional do
Trabalho) relacionado ao PCMSO.  

Para Ecografia abdominal utilizamos o código de Ecografia Abdominal Total? ECO abdominal se refere a
abdominal total.  

Para Ecocardiograma, utilizamos como referência o exame ecocardiograma com doppler (40901106)? ECO
Cardiograma com Doppler.  

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Em qua., 18 de mar. de 2020 às 18:14, Milena Jobim Almeida <milena.almeida@ccgrs.com.br> escreveu:

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

 

 

Encaminhamos nossos questionamentos para sua análise e esclarecimentos:

 

1. O cadastramento das propostas será efetuado de maneira exclusiva ou preferencial quanto ao que dispõe a LC
123/2006?

 

 

        2. Com relação aos exames elencados no lote 2:

 

a. Devemos considerar o somatório dos exames audiometria tonal e vocal?
b. Considera-se o exame de Raio X do Tórax com 2 incidências?
c. Para Ecografia abdominal utilizamos o código de Ecografia Abdominal Total?
d. Para Ecocardiograma, utilizamos como referência o exame ecocardiograma com doppler

(40901106)?
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Desde já agradecemos a atenção.

Att.,

 

Milena Jobim Almeida
Coordenadora Jurídica

(51) 3287.9684

milena.almeida@ccgrs.com.br

centroclinicogaucho.com.br
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