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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 186/2021
 
Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta

laboratorial (Agulhas/Tubos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do
Hospital Municipal São José.

 
ESCLARECIMENTOS:

 
Recebido em 20 de agosto de 2021 às 09h05min (documento SEI 0010197313).
 
2º Questionamento: "1. Considerando-se que o processo é para registro de preço, ou

seja, não se têm na forma do edital a previsibilidade na aquisição, solicitamos o planejamento e demanda
mensal dos itens a contar da assinatura da ATA para que possamos avaliar nossa participação."

 
Resposta: Considerando o teor do questionamento, o pedido de esclarecimento foi

encaminhado para área técnica, a qual se manifestou  por intermédio do Memorando SEI
Nº 0010224744 do qual se colhe: "Conforme já exposto pela empresa, o processo é por meio de registro
de preços, sendo assim, não há previsibilidade dos quantitativos; informamos que serão solicitados os
quantitativos necessários para atender as demandas assistenciais da Administração Municipal;"

 
 
3º Questionamento: "2. Qual a possibilidade de Alteração no prazo de Entrega do

Edital para 90 dias, para que todos possam registrar seus preços e trazendo a igualdade na concorrência
para todos fornecedores?"

 
Resposta: Considerando o teor do questionamento, o pedido de esclarecimento foi

encaminhado para área técnica, a qual se manifestou  por intermédio do Memorando SEI
Nº 0010224744 do qual se colhe: "Não é possível alterar o prazo de entrega para 90 dias; o prazo
indicado pela empresa pode comprometer a assistência prestada aos pacientes;"

 
 
4º Questionamento: "3. Por fim, no caso de NEGATIVA quanto a solicitação de

alteração do Edital, será aceito PRORROGAÇÃO DE ENTREGA, SEM APLICAÇÃO MULTAS
FINANCEIRAS ou PENALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS?"

 
Resposta: Considerando o teor do questionamento, o pedido de esclarecimento foi

encaminhado para área técnica, a qual se manifestou  por intermédio do Memorando SEI
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Nº 0010224744 do qual se colhe: "Não, se a empresa não atender às exigências do edital, poderá sofrer
as sanções previstas na legislação vigente."

 
 

Pregoeira
Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a)
Público(a), em 24/08/2021, às 11:35, 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 0010226199 e o código CRC D66E16F8.
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