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Processo Administrativo nº: 040-93456/2019
Pregão Eletrônico nº: 092/2020
Órgão de Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados para locação de Motocicletas, para deslocamento de
servidores na realização das atividades administrativas da Rede: SEDE, ENDEMIAS,
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA e SAMU pertencentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 2

Pedido Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 092/2020 encaminhado por
licitante interessado no certame em 10/06/2020:
“Bom dia. Conforme item 82. da Seção XX - Dos Esclarecimentos e da Impugnação do Edital
que diz "Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no
tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF."
Sobre o pregão acima informado favor esclarecer:
Pergunta 1: Nas especificações das motos encontramos a informação "QUASAR".
Gostaríamos de mais esclarecimentos pois segundo meu fornecedor quasar é uma marca
da rontan, sendo assim o correto para o edital seria: 04 strobos linear traseiro, 02 strobos
triagunlar frontal, 02 strobos redondo branco, 02 strobos redondo rubi. Por que são
padrões do SAMU, pedimos mais esclarecimentos sobre TODOS os acessórios e/ou fotos.
Pergunta 2: Sobre o Baú exigido no termo de referência dos veículos não nos é informado a
quantidade de litros, favor informar.
Pergunta 3: No termo de referência no item 2, informa que a motocicleta tenha
"Motolâncias pintura padrão SAMU), favor esclarecer a Cor da Moto, qual seria?
Pergunta 4: No termo de referência item 10.3 informa que a identificação do veículo fica a
cargo da Contratante, mas na especificação do Lote II informa Pintura Padrão SAMU, favor
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esclarecer se será adesivado pelo contratante ou pela contratada. E sobre a Pintura, a
motocicleta será pintada?
Pergunta 5: A Fábrica da Honda informa que devido a Pandemia e outros problemas as
entregas dos veículos podem ocorrer atrasos, no item 4.5 do termo de referência informa
que os veículos devem ser entregues em 30 dias após assinatura de contrato, qual a
previsão do contrato ser emitido e se os veículos podem ter sua entrega prorrogada devido
a situação atual global por conta do COVID-19?
Pergunta 6: No momento do lançamento da disputa se deve ser incluído valor Total ou
somente para uma unidade? Pois no item 2.4 do edital informa que deve ser colocado
MENOR PREÇO GLOBAL
Pergunta 7: No Edital "PARTE ESPECIFICA" item 30.4 diz que deve ser anexado planilha e
proposta, mas sobre os documentos de habilitação devem ser enviados ou somente após o
período de disputa? E sobre o prazo para envio favor informar pois o edital não é claro
quanto essa informação.
Pergunta 8: Sobre o Giroflex exigido no Item II, Informar LEDs aplicados e voltagem e
rotação do mesmo para compro processo pois o preço varia entre as marcas existentes no
mercado atual. Ou caso seja possível favor enviar foto com modelo para composição dos
custos.
Obrigado e aguardamos posição para composição dos custos.”

Resposta a Pedido de Esclarecimentos encaminhado ao Edital do Pregão Eletrônico nº
092/2020 por licitante interessado no certame em 10/06/2020.

Resposta encaminhada pela Superintendência de Administração -Setor de Licitação da
Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS para as Perguntas 1, 2, 3, 4 e 8: “No que se refere
aos itens abaixo relacionados, segue anexo, o Manual de Padronização Visual do SAMU
elaborado pelo Ministério da Saúde. Desse modo, orientamos que seja seguido as
orientações do referido documento.
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Nas especificações das motos encontramos a informação "QUASAR". Gostaríamos de mais
esclarecimentos pois segundo meu fornecedor quasar é uma marca da rontan, sendo assim
o correto para o edital seria: 04 strobos linear traseiro, 02 strobos triagunlar frontal, 02
strobos redondo branco, 02 strobos redondo rubi. Por que são padrões do SAMU, pedimos
mais esclarecimentos sobre TODOS os acessórios e/ou fotos.
Sobre o Baú exigido no termo de referência dos veículos não nos é informado a quantidade
de litros, favor informar.
No termo de referência no item 2, informa que a motocicleta tenha "Motolâncias pintura
padrão SAMU), favor esclarecer a Cor da Moto, qual seria?
No termo de referência item 10.3 informa que a identificação do veículo fica a cargo da
Contratante, mas na especificação do Lote II informa Pintura Padrão SAMU, favor
esclarecer se será adesivado pelo contratante ou pela contratada. E sobre a Pintura, a
motocicleta será pintada?
Sobre o Giroflex exigido no Item II, Informar LEDs aplicados e voltagem e rotação do
mesmo para compro processo pois o preço varia entre as marcas existentes no mercado
atual. Ou caso seja possível favor enviar foto com modelo para composição dos custos.”
O Manual de Padronização Visual do SAMU elaborado pelo Ministério da Saúde está
disponibilizado
no
site
da
Prefeitura
de
São
Luís
(https://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) no espaço reservado ao Pregão
Eletrônico Nº 092/2020.
Resposta encaminhada pela Superintendência de Administração -Setor de Licitação da
Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS para a Pergunta 4: “Pintura Padrão SAMU ficará a
Cargo da CONTRATADA.
Esta é a redação do TR Item10.3. Fornecer a identificação de que o veículo está a serviço da
SEMUS. Não diz que a identificação fica a cargo da Contratante/SEMUS e sim a serviço da
SEMUS.
A adesivagem também é por conta da empresa Contratada. As motos por ventura
contratadas devem serem entregues prontas para utilização pelo SAMU.”
Resposta encaminhada pela Superintendência de Administração -Setor de Licitação da
Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS para a Pergunta 5: “A licitação é na modalidade
"Registro de Preços em ATA". A contratação poderá acontecer ou não "Eventual
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Contratação" dentro do prazo da validade da ATA. Quando o processo foi aberto poderia se
prever sem prejuízo para as empresas licitantes o prazo de 30 dias para entrega após a
assinatura do Contrato. Portanto, é evidente que diante do quadro de pandemia não se
poder levar em conta o tempo de entrega de 30 dias, nem muito menos estipular agora um
outro prazo com segurança.”
Resposta Pergunta 6: O item 2 da Parte Geral do Edital dispõe que:
“A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderão ser
as seguintes:
2.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.
2.4. MENOR PREÇO GLOBAL.”
Conforme informado no item 2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA da Parte
Específica do Edital do Pregão Eletrônico Nº 092/2020 a proposta deve ser apresentada por
item e devido a funcionalidade do sistema comprasnet o valor a ser considerado para o
lance será o valor unitário do item.

Resposta Pergunta 7: Conforme item 8, SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, Parte Geral, do Edital do Pregão Eletrônico Nº 092/2020 a licitante deverá
encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 2 (duas) horas indicado
no tópico “DADOS DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
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No item 30.4 da Parte Específica que trata sobre os demais documentos exigidos junto com
a proposta apenas esclarecemos que na proposta de preços anexada no sistema de acordo
com o que prevê o item 8 supracitado o licitante deve informar o valor unitário, mensal e
anual do serviço, conforme modelo de planilha constante no ANEXO II do referido Edital.

São Luís (MA), 10 de junho de 2020

Elza Helena Serejo Braide
Pregoeira/CPL
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