
28/09/2021 SEI/PMJ - 0010593673 - Resposta ao Esclarecimento

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000115589… 1/2

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 333/2021
 
Objeto: Aquisição de EPI, segurança e apoio, para a Secretaria Municipal da Saúde e

Hospital Municipal São José de Joinville e Aquisição de protetor solar para cumprimento de ação judicial.
 

ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 24 de setembro de 2020 às 10h18min (documento SEI 0010555199).
 
2º Questionamento: "Nossa empresa esta para participar do pregão eletrônico nº

333/2021, que irá ocorrer no dia 29/09/2021 e gostaria de solicitar um esclarecimento perante uma
duvida ocasionada pelo descritivo do item abaixo. ITEM 53 e 54 - REPELENTE DE INSETOS LOCAO
CREMOSA PARA REPELIR INSETOS, TAIS COMO MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS,
BORRACHUDOS; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E REGISTRADO NO M/S. PARA TODOS OS
TIPOS DE PELE CONTENDO NO MINIMO 120 ML, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO SISTEMA
ABRE E FECHA, SPRAY,DE FACIL MANUSEIO E ARMAZENAMENTO E CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, REGISTRO NO M.S/ ANVISA,
RESPONSAVEL TECNICO. QUESTIONAMENTO: Em análise ao descritivo foi visto que esta sendo
pedido um repelente para insetos de no mínimo 120ml. Contudo, no inicio do descritivo é informado que o
repelente deve ser apresentado no aspecto loção, porém mais adiante, o texto informa que o repelente
deve ser apresentado no aspecto Spray. Desta forma, gostaria de verificar qual representação é desejada
para tal produto, pois ambos possuem características e preços diferentes. Desde já agradeço pela
atenção! "

 
Resposta da área técnica por meio do Memorando SEI 0010590482: Na análise da

descrição exigida no edital, verifica-se que o questionamento da empresa é pertinente, assim como,
podemos afirmar que o descritivo inviabiliza a homologação do item, pois em pesquisa na internet, não
identificamos repelente de inseto que seja loção cremosa e em spray; considerando a importância do item,
principalmente ao considerarmos o atual surto de dengue no município, há a necessidade de revisão do
descritivo.

 
Recebido em 28 de setembro de 2020 às 10h40min (documento SEI 0010588681 ).
 
3º Questionamento: "Os itens 45 e 46 solicita "RESPIRADOR (MÁSCARA) SEMI-

FACIAL PFF2 RESPIRADOR (MÁSCARA)SEMI-FACIAL PFF2 COM CARVAO ATIVADO, FORMATO
CONCHA. PROTEÇÃO DASVIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS,
GAZES ORGÂNICOS DE BAIXA INTENSIDADE E FUMOS METÁLICOS.COM CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO." Seria carvão ativado no exalador ou nas camadas da máscara?  "
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Resposta da área técnica por meio do Memorando SEI 0010590482: Inicialmente,
expomos que o intuito é a aquisição de respiradores sem válvula; na análise do descritivo, não é indicado a
presença de válvula, porém, não resta claro aos licitantes que não serão admitidos produtos com tal
válvula, havendo assim, a necessidade de adequações no descritivo do item .

 
Frente ao exposto, solicitou-se a suspensão do processo para revisão do descritivo dos

itens 53 e 54, assim como, dos itens 45 e 46.
 
Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria nº 278/2021 - SEI Nº 9390783

 
Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a)
Público(a), em 28/09/2021, às 16:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010593673 e o código CRC 0F76BC06.
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