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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 26 de outubro de 2021 às 12h08min (documento SEI 0010876744).
 
1º Questionamento: "(...) há uma divergência no descritivo dos itens 08, 10, 12, 14 e 28 entre o portal e o
edital, poderiam por gentileza nos esclarecer qual deles está correto?"
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que conforme item 1.11 do
edital: Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no
endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste
Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
 
 

Recebido em 26 de outubro de 2021 às 12h29min (documento SEI 0010876757).
 
2º Questionamento: "(...) gostaríamos de saber se será aceito para o item 21 apresentação/unidade de
fornecimento em BOLSA ou será somente frasco?"
Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que conforme o item 2 do ANEXO
VII (Termo de Referência) do edital, o item 21 poderá ser fornecido em frasco ou bolsa. 
 
 

Rodemar Arquiles Comelli 
Pregoeiro - Portaria nº 323/2021

 

Documento assinado eletronicamente por Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a)
Público(a), em 26/10/2021, às 15:37, 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 0010876881 e o código CRC 9D5AAB19.
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