
29/03/2022 16:08 E-mail de Prefeitura de Canoas - Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° 05/2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a70d34b009&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1728659524896243466%7Cmsg-a%3Ar-15098742… 1/2

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

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° 05/2022
1 mensagem

Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> 29 de março de 2022 16:03
Para: licitacoes@totallifebrasil.com.br
Cc: comercial.publico@totallifebrasil.com.br

Prezada Maira,

Acredito que tenha ocorrido um equívoco na sua consulta, pois todos os processos licitatórios realizados para este
objeto, estão registrados no Licitacon e no site desta fundação.

http://www.fmsc.rs.gov.br/?page_id=14376 
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:11:::NO:11,RIR:F50500_CD_ORGAO:88305&cs=
1zFWUYmhohtPzJRmSQzH4XcGwBM4 

Atenciosamente,

Em ter., 29 de mar. de 2022 às 15:23, <licitacoes@totallifebrasil.com.br> escreveu: 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

 
Dados do Solicitante:
Razão social: Total Life Assistência à Vida Ltda.
CNPJ: 09.079.572.0001/82                                                                                                  
Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, n° 260, sala 303 – Edifício Royal Business Center – Centro, Florianópolis/SC, cep: 88015-100
Telefone: (48) 3028-5858
E-mail: licitacoes@totallifebrasil.com.br   
                                                                                                                    
 
EDITAL Pregão Eletrônico N° 05/2022
 

Ao Senhor Responsável do Setor de Licitações,             

 

          A Total Life Assistência à Vida Ltda., devidamente informada nos dados supra, vem respeitosamente, solicitar esclarecimentos quanto ao

Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022.

 

O objeto ora licitado é referente a presente licitação o Registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica especializada

na realização de exames laboratoriais, exames de imagem e exames clínicos, para atender as necessidades dos serviços de

Medicina Ocupacional da FMSC, conforme especificação deste Edital e seus Anexos.

 

1 - Considerando que no portal da Transparência, não localizamos os contratos e/ou Atas de Registros de Preços com o objeto de prestação

em Medicina do trabalho, questionamos se o objeto em questão do presente Edital 05/2022 , está sendo licitado a primeira vez ou se já

fora licitado anteriormente?

 

Se caso já tenha sido ocorrido outro contrato anterior, solicitamos por gentileza cópia do contrato, visto que no site da

transparência não demonstra essas informações.
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Sem mais para o momento.

 

É a solicitação.

 

 

Atenciosamente,

 

           

Maira Rosa 
Suporte de
Licitações 
 

Telefone: 48 3028-
5858

Ramal: 3118 
 

 

 

. . .

.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5548984518588
http://www.linkedin.com/company/totallife/?viewAsMember=true
http://www.instagram.com/totallifebrasil/
http://www.facebook.com/totallifebrasil

