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PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 040-617812018
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO N° 20012018/CPL/PMSL
Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento

No âmbito do pregão acima identificado, conforme disposição constante na Seção
XIX do Edital, recebemos, tempestivamente, no dia 26 de outubro de 2018,
solicitação de esclarecimentos demandadas por 01 (uma) empresa possivelmente
interessada em participar do referido certame, cuja sessão pública está marcada
para ocorrer no dia 12 de novembro de 2018. Ato contínuo, submetemos os
questionamentos técnicos à análise e manifestação da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS. órgão que definiu as especificações do objeto, conforme Termo de
Referência - Anexo 1 do edital. Assim, com respaldo no Parecer Técnico/SEMUS e,
ainda, entendimento da pregoeira abaixo subscrita com relação ao primeiro
questionamento, apresentamos resumos questionamento da empresa o os
esclarecimentos apresentados abaixo:
1) QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA RESPOSTAS RESPECTIVAS
1.1: Considerando que o Termo de Referência prever a entrega parcelada do objeto
a empresa questionou qual a quantidade de cada parcela"
RESPOSTA 1.1: Não é possível prever exatamente a quantidade de cada parcela,
visto que esse quantitativo dependerá da demanda do órgão para o momento, sendo
esta umas das características previstas em lei que justificam a utilização do Registro
de Preços. Contudo esclarece-se que os futuros fornecimentos estrão vinculados às
condições previstas no Termo de Referência e Minuta do Contrato.
1.2 O licitante pediu esclarecimentos quanto a descrição dos itens ( Condição 4 do
Termo de Referência) que referem-se a "blocos', conforme transcrito a
seguir:"quando diz por exemplo no item 11 a quantidade deste item é de 200
blocos - Protocolo de materiais retidos SAMU 192, com logomarca SAMU.
Papel sulfite 7591m 2 branco, uma cor, medida 18 x 25cm. Modelo em
anexo. Bloco com 100 unidades. (este quer dizer 100 folhas? uso para todos
que tem o descritivo igual a este ?)
,

RESPOSTA 1.2: Sim, cada bloco com 100 folhas. Sim, o licitante deve utilizar o
mesmo entendimento para todos os outros itens que possuem o descritivo igual a
este.
1.3 A empresa ressalta que na descrição dos 34 formulários constantes na condição
4 e subcondição 4.2 do Termo de Referência há a indicação de que os modelos
seguem anexos ao IR, contudo não foram incluídos.
RESPOSTA 1.3: De fato, por equivoco, a Secretaria Municipal de Saúde não anexou
ao Termo de Referência os modelos de cada formulário que deverão ser
confeccionados/reproduzidos pelo futuro Contratado. Ressalta-se, contudo, que
informações referentes às descrições e especificações do material a ser utilizado em
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cada, imprescindíveis para os licitantes elaborarem suas propostas estão informados
no Edital, na referida condição 4, subcondição 4.2 do Termo de Referência ANEXO 1. Não obstante isso, informamos neste esclarecimento que: OS MODELOS
DOS FORMULÁRIOS SOLICITADOS JÁ ESTÃO DISPONIBILIZADOS PARA
DOWNLOAD NO SITE DA PREFEITURA: www.saoluis.ma.qov.b, no campo
referente à licitações, mais especificamente onde encontra-se publicado o edital do
Pregão Eletrônico N° 200/2018.

São Luís (MA), 07 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Emilene G
alves Oliveira
Pregoeira
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