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RESPOSTAS QUANTO AOS 

QUESTIONAMENTOS DA ÁREA TÉCNICA 

REFERENTE AO PE 30/2016 UASG 158141. 

 

1. Como e com que periodicidade será realizado o transporte das amostras 

laboratoriais (sangue, urina, papanicolau e outros) do local da coleta até o 

laboratório onde o mesmo será processado e analisado? 

Serão encaminhadas nos mesmos dias das realizações das coletas, no máximo no dia 

seguinte, para o aeroporto mais próximo que, por sua vez, será encaminhada para 

nossa Área Técnica por via aérea. 

 

2. Como pode o fornecedor garantir e atestar a qualidade do material que será 

analisado? 

Atualmente existem padrões de transporte de amostras biológicas que asseguram a 

qualidade dos resultados dos exames. Nenhum laboratório no Brasil é autossuficiente, 

nem mesmo os laboratórios de apoio como Álvaro e Hermes Pardini, que são os 

maiores. Todos os laboratórios transportam amostras e o fazem de maneira segura. 

Existem recipientes e estabilizantes físicos e químicos que conservam a amostra até a 

hora da análise. 

 

3. A empresa é proprietária de uma unidade móvel para atendimento clínico? 

Esta unidade respeita as normas vigentes? Caso não seja, o orçamento 

fornecido prevê o aluguel de tal unidade? 

O orçamento prevê o aluguel da unidade. A mesma respeita fielmente as normas 

vigentes.  

 

4. A empresa é proprietária de uma unidade móvel de mamografia? Esta unidade 

respeita as normas vigentes? Existe proteção radiológica adequada para o 

servidor, prestador de serviço e meio ambiente? Caso não seja, o orçamento 

fornecido prevê o aluguel de tal unidade? 

A unidade móvel será alugada. Respeita as normas vigentes da ANVISA. Existe 

proteção contra radiação ionizante, garantindo a segurança dos pacientes e dos 

profissionais. (Figura 01 e 02 ) 
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Figura 1.  

 

Figura 2. 
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5. É de conhecimento da empresa vencedora que a prestação do serviço não 

ocorrerá toda ela de uma só vez, sendo organizada de modo regionalizado e 

conforme previsto no edital?  

 Sim, de pleno conhecimento, como descrito no edital. 

 

 

Iguatu-CE, 19 de Outubro de 2016. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


