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

PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2021
 
Objeto: Aquisição de Reagentes Imuno hematológicos e Insumos para a Agência

Transfusional, para atender o Hospital São José de Joinville.
 

ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 13 de abril de 2020 às 08h12min (documento SEI 8889758).
 
1º Questionamento: "Os descritivos dos itens 1 a 5, depois de 9 a 11 e, então, de 12 a

13 se repetem, não dando margem para caracterização do produto desejado  ".
 
Resposta: Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.11 do Edital:

 
1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de
Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Reagentes
Imuno hematológicos e Insumos para a Agência
Transfusional, para atender o Hospital São José de
Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e
condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições
previstas neste Edital.
(...)
1.11 - 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. (grafado)
 

Assim, cumpre esclarecer que as participantes devem atentar ao descritivo constante
no Anexo I do Edital, uma vez que, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se
encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.

 
Atenciosamente,
 

Pregoeiro,
Portaria Conjunta nº 010/2020/SMS/HMSJ

 
Documento assinado eletronicamente por Marcio Haverroth, Servidor(a)
Público(a), em 13/04/2021, às 08:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de

http://www.gov.br/compras/pt-br
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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 8889765 e o código CRC F73577C3.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br 
21.0.026012-4

8889765v3


