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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2021
 
Objeto: Aquisição de soluções parenterais de grande volume, nutrição parenteral total (NPT), eletrólitos,
líquidos de perfusão e solução de hemodiálise, para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Hospital
Municipal São José, conforme especificações do edital e seus anexos.
 

Recebido em 21 de outubro de 2021 às 08h47min (documento SEI 0010881052).
 
3º Questionamento: "Referente aos itens 24 e 25. O edital informa que a unidade de medida do item é em
litros, no entanto o valor de referência está próximo do valor do galão de 5 litros. Gentileza informar se o
preço que será lançado no portal deve ser em litros ou o valor do galão de 5 litros."
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que os itens 24 e 25 do presente
processo serão anulados. Em análise dos orçamentos utilizados para compor o valor estimado dos
itens, verificamos que houve um equívoco em relação ao volume considerado nas fontes de preço. Sendo
assim, estes serão contemplados em processo de requisição de compras posterior.
 
4º Questionamento: "Referente ao item 24. Para a solução ácida, gentileza informar as seguintes
concentrações: Ca², K e Mg."
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que às concentrações de Cálcio,
Potássio e Magnésio para o item 24, encontram-se registradas no Anexo VII - Termo de Referência do
Edital.
 

Rodemar Arquiles Comelli 
Pregoeiro - Portaria nº 323/2021

 

Documento assinado eletronicamente por Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a)
Público(a), em 28/10/2021, às 16:17, 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 0010909183 e o código CRC FD205947.
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