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Timbre

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Rodovia Juscelino Kubitscheck, s/n - Bairro Universidade

Macapá-AP, CEP 68903-419

PARECER Nº 6/2023/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH
PROCESSO Nº 23872.001329/2022-48

ASSUNTO: Reanálise técnica de proposta corrigida, referente ao pregão Nº 28/2022 -  UNIFAP

Ao Pregoeiro,

RELATÓRIO

Trata-se o presente parecer reanálise técnica de viabilidade da proposta CORRIGIDA  encaminhada em anexo através de e-mail pela DEPAG/Unifap à EBSERH, quanto ao ajuste da proposta
apresentada pela empresa par�cipante ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS, de CNPJ N.º 6.262.138/0001-45, cujo objeto é contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e
desinfecção hospitalar com fornecimento de saneante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de obra e materiais de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos
serviços de higienização de ambientes administra�vo e médico-hospitalar no âmbito do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-UNIFAP), conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência " PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 (Processo Administra�vo n° 23125.014999/2022-38).

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

PLANILHA CORRIDA: (27163063)

PROPOSTA AJUSTADA: (27163078)

E-MAIL CPL: (27163242)

DESPACHO CPL: (27163089)

Ressalta-se que o pregão será retomado dia 19/01/2023 às 09:00h (horário de Brasília), conforme E-mail _17.01.2022-DEPAG (27087620), recebido através do e-mail:
depag.unifap@gmail.com.

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA:

Retornado a proposta com os ajustes solicitados no PARECER Nº 4/2023/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH enviado no dia 18/01/2023, verifica-se que a empresa atendeu as recomendações
solicitadas, quais foram:

Especificar a quan�dade es�mada de funcionários que serão contratados por fase de implementação (1ª fase, 2ª fase, 3ª fase e 4ª fase);

Re�rar os custos de materiais e equipamentos dos postos de encarregados;

Re�ficar o quan�ta�vo de insumos e equipamentos apresentados na proposta com o quan�ta�vo exigido no termo de referência para a 4ª fase de implantação.
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CONCLUSÃO

Encerrada a análise das documentações de habilitação técnica da empresa ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS e finalizadas as diligências necessárias, julgamos procedentes os ajustes
apresentados na proposta e consideramos que a empresa atendeu a todos os requisitos de habilitação técnica exigidos no Termo de Referência.

A aprovação não subs�tui a análise da Equipe de Planejamento da Contratação nem vinculam a Comissão de Licitação quanto à sua observância, consubstanciando
parecer opina�vo e auxiliar ao processo de seleção.

 

À consideração do Agente de Licitação.

 

 

(assinado eletronicamente)
LUCAS NOBRE DE ALMEIDA

Chefe da Divisão de Logís�ca e Infraestrutura Hospitalar
Portaria-SEI 1429 de 25/05/2022

SIAPE 2224490

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Lucas Nobre de Almeida, Chefe de Divisão, em 20/01/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27166513 e o código CRC 2743B402.

Referência: Processo nº 23872.001329/2022-48 SEI nº 27166513
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