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Licitação HU 01 Apoio Licitação HU/UNIFAP

Prezados,

 

Trata-se do pedido de impugnação, consoante ao Edital do Pregão Eletrônico 28/2022, para a contratação de e
equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviço
do Amapá (HU-UNIFAP).

 

Em resposta ao pedido de impugnação formulado pela empresa ALFHA COMÉRCIO E SERVIÇO, esclarecemos q
emi�da pela vigilância sanitária estadual ou municipal, da sede do licitante".

Solicitamos a inclusão no Item 17 do Edital “OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” O SEGUINTE TEXTO:

17.155. A empresa vencedora deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato 
atividades enquanto não for apresentada a requerida documentação.

17.156. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar em até 30 dias, prorrogável
desenvolve suas atividades, contemplando todos os serviços realizados no âmbito da terceirização.

17.157. Toda a documentação necessária à licença sanitária municipal correrá às custas da contratada.

17.158. A produção documental solicitada formalmente pela vigilância sanitária para a emissão de licença deve

 

Dessa forma, solicita-se a retificação do Edital SEM dilação de prazo, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei n
conteúdo.

 

Ante o exposto, como a retificação do item não interferirá na proposta das licitantes, não será necessário dilaçã

 

Desde já agradecemos o apoio e colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Jessica Raylene Serrao Lima
Analista Administra�vo - Administração

Divisão de Logís�ca e Infraestrutura Hospitalar
Gerência Administra�va
Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá
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