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Abbott Diagnósticos Rápidos S.A. 
Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500 
ARMZ 3, Parte 3X, Sala 3N, Itaipava 
88.316-701, Itajaí/SC 
T: +55 31 2122-2934  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

A/C.: Sra. Gisele Ferreira de Souza - Pregoeira 

 

Ref.:  Pregão Eletrônico nº. 187/2021 

               Processo nº. 04.001.064.21.87 

 Início da sessão de lances: 17/02/2022 às 14:00 horas. 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

A empresa Abbott Diagnósticos Rápidos S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 50.248.780/0013-03, estabelecida à 

Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 500, Armz 3, Parte 3X, Sala 3N, Bairro Itaipava, CEP: 88.316-701, Itajaí/SC 

por intermédio de sua Procuradora a Sra. Pollyanna Gomes Novaes, portadora da Carteira de Identidade nº. 

MG-10.148.013 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº .065.747.356-10, vem, tempestivamente, em conformidade 

com o item 4.1, solicitar esclarecimentos ao edital em referência, conforme segue abaixo: 

 

 
PERGUNTA 01: ACEITAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICADO DIGITAL 

Considerando a situação da Pandemia questionamos: Todas as declarações e proposta exigidas em edital 

poderão ser assinadas mediante certificado digital por Procurador(a) legalmente constituído pela licitante para 

tal finalidade? 

 

PERGUNTA 02: DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL  

O item 9 – Apresentação da Proposta Inicial e dos Documentos de Habilitação, subitem 9.1.1 do edital dispõe 

da seguinte informação: 

“9.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global do 

(s)lote (s), conforme Anexo II. Os valores unitários do (s) item (ns) que compõe 
(m) o (s) lote (s) serão exigidos apenas na Proposta Ajustada, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 12 e Anexo III.” 

 

Nesse sentido, entendemos que a proposta inicial a ser anexada no portal de compras para participação do 

certame precisa estar em conformidade com o Anexo II do edital.  
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Já o subitem 8.8.2 dispõe da seguinte informação: 

 

“8.8.2. É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento da PROPOSTA 
ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata.” 

 
Ocorre que o modelo de proposta constante no Anexo II consta informações que identificam o licitante 
participante, conforme abaixo: 
 

  
 
Sendo assim, questionamos: Esses dados de identificação do licitante podem e devem ser excluídos no 
modelo do Anexo II para que não haja nenhuma identificação prévia e risco de desclassificação? 
 

PERGUNTA 03: DA VALIDADE EXIGIDA DOS KITS (LOTES 01 e 02) 

O Anexo I (Especificação e Quantidade do Objeto da Licitação) do edital exige que a vida útil dos lotes 01 e 02 
seja de 90%. 
 
Todos os testes comercializados pela Abbott Diagnósticos Rápidos S.A são de procedência estrangeira, ou seja, 
após a fabricação em seus respectivos países de origem ainda demandam prazo de importação (mais ou menos 
3 meses), desembaraço, etc., o que ocasiona em redução da validade fabricada até a chegada no Brasil e ainda 
posterior entrada em estoque, onde se considerarmos a premissa de 90% frente a fabricação total de 14 meses 
(que é o caso desse kit em questão), teriam que ser entregues produtos com uma validade que não é factível 
dado os prazos de ocorrência de cada uma das etapas acima – ou seja, com 12 meses e meio à transcorrer. 
 
Por essa razão gostaríamos de solicitar a adequação da exigência de vida útil de tais lotes, devidamente 
justificada e embasada acima, passando a se exigir 60% - Vale ainda mencionar que tal adequação ainda 
manterá uma validade alta no ato da entrega, de pouco mais de 08 (oito) meses.  
 
Tratando de Registro de Preços com validade de 12 meses entendemos que o prazo acima é muito razoável 
para utilização, e como plenamente justificado acima é impossível que um teste de procedência estrangeira 
seja disponibilizado para venda com 90% de vida útil dada a ocorrência das etapas acima.  
 
PERGUNTA 04: DAS AMOSTRAS 
 
Quanto a apresentação de amostras, o Anexo IV (da Apresentação de amostras) do edital dispõe da seguinte 
previsão: 
 

1. “Para fins de verificação da adequabilidade do produto em face das exigências 
editalícias, poderão ser solicitados ao (s) arrematante (s) a entrega de amostra (s) no 
prazo de 4 dias úteis contados da convocação.” 
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Diante de tal premissa e possibilidade, perguntamos: 
 

(I) Existe uma lista de produtos / marcas padronizadas pela Instituição? 
 
Caso não exista, questionamos:  

(i) É possível que o prazo para entrega da amostra seja dilatado para até 8 (oito) dias úteis, uma vez 

que o prazo de 04 (quatro) dias úteis trata-se de um prazo curto para despacho e transporte dos 

itens licitados ainda mais considerando o cenário atual de pandemia que estamos vivenciando 

com alto volume de voos cancelados por indisponibilidade de tripulantes acometidos pela Covid-

19 a todo tempo? 

Solicitamos a referida dilação pelas razões acima e ainda devidamente embasada no atendimento do Princípio 

da Igualdade entre todos os licitantes, pois aqueles que não estão localizados em Minas Gerais são 

prejudicados com tal prazo. 

 

PERGUNTA 05: DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

Quanto a avaliação das amostras gostaríamos de entender o que segue: 

(I) Quais serão os parâmetros utilizados para aprovar/reprovar o desempenho do teste: performance 

da bula ou algum parâmetro de sensibilidade e especificidade?   

 

 
Itajaí/SC, 11 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Pollyanna Gomes Novaes 

C.I: MG-10.148.013 SSP/MG – CPF: 065.747.356-10 
Gerente de Licitações e Contratos Privados 

Abbott Diagnósticos Rápidos S/A 
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