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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2021
 
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Suporte Ventilatório para atender a
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal
São José 
 
ESCLARECIMENTOS:
 

Recebido em 19 de julho de 2021 às 16:27h (documento SEI 9877140).
 
3º Questionamento: (...) Boa tarde. Vimos por meio deste, solicitar esclarecimento para

o item 112 do PE 144/2021. 1) Qual marca possui uso de 600 horas, desconhecemos tal produto.
 
Resposta: Primeiramente, importa registrar que o pedido de esclarecimento é

intempestivo, conforme estabelecido no subitem 25.1 do Edital:
 

25.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente
por meio eletrônico, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, pelo e-
mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br, durante o
horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, conforme
estabelece o art. 23 do Decreto Federal nº 10.024/2019. (grifo
nosso)
 

Ainda assim, informamos que o referido questionamento foi enviado para a equipe
técnica, conforme Memorando SEI nº 9860453, sendo respondido através do documento SEI nº 9881408,
do qual extrai-se: 

 
Quanto ao pedido de esclarecimento (...), onde esta questiona
o descritivo do item 112, indicando desconhecer produto no
mercado com a indicação de uso por 600 horas, informamos
que na época do cadastro do item, existiam equipamentos no
mercado com indicação de uso por mais de 600 horas, onde
encontramos produto com até 800 horas, porém, na presente
data, refizemos a pesquisa onde fomos informados por um dos
fabricantes que a produção do item foi descontinuada, assim
como, os itens foram suprimidos dos catálogos dos outros
fabricantes; sendo assim, considerando a atualização do
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mercado, há a necessidade de publicação de errata para
adequação do descritivo do item.

 
Informamos, ainda, a publicação da Errata 9896812, que encontra-se à disposição dos

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG
460027. 

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Dayane de Borba Torrens, Servidor(a)
Público(a), em 22/07/2021, às 09:10, 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 9902943 e o código CRC 4B03F08F.
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