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Esclarecimento 17/04/2020 13:56:18

A Delly Distribuidora de Medicamentos apresentou pedido de esclarecimento do edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-SSPDF a
respeito da quantidade de casas decimais que serão aceitas para o processo licitatório.

Fechar
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Resposta 17/04/2020 13:56:18

De acordo com o item 4.2. do Edital, os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser envidados ao
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Tendo em vista que a data da sessão
pública está agendada para o dia 20/04/2020, o pedido de esclarecimento deveria ter sido apresentado até o dia 15/04/2020
portanto, considerando a intempestividade, recebo e não conheço o pedido de esclarecimento.

Fechar
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Esclarecimento 14/04/2020 16:32:14

A empresa MEDICLIFE apresentou pedido de esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-SSP: “bom dia,procurei no
edital não achei valor de referencia nele. Podemos cadastrar nossa proposta com nossos preços sem referencia?"

Fechar
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Resposta 14/04/2020 16:32:14

Conforme consta no CAPUT do Edital, e no item 4.2.4. do Termo de Referência, o valor estimado da contratação é de grau sigiloso
desde a publicação do aviso de abertura até o encerramento da etapa de lances, com base no artigo 15 do Decreto nº 10.024/2019.

Fechar
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Esclarecimento 13/04/2020 14:05:16

A empresa UNI HOSPITALAR LTDA apresentou pedido de esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-SSP: “Referente
ao item nº 13, “BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 200MCG/DOSE OU 250MCG. No descritivo solicita a apresentação
de 200mcg/dose OU 250mcg, tendo em vista que são produtos diferentes com preços diferentes gostaria da retificação deste
descritivo para adequar a nossa proposta da melhor forma possível."

Fechar
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Resposta 13/04/2020 14:05:16

Senhor licitante, em atenção ao pedido de esclarecimento, foi solicitado manifestação do setor técnico que elaborou as
especificações constantes no Termo de Referência o qual respondeu o seguinte: ´Em resposta ao SEI-GDF (38387151)
apresentamos a retificação da descrição da apresentação do medicamento da lista de medicamentos para Licitação SESIPE (SEI-GDF
28522552) nº 13 (“BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 200MCG/DOSE OU 250MCG. Informamos que a Substância
BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL 250 MCG atende aos requisitos necessários para tratamento dos internos do
sistema Prisional - PAPUDA." Com base no exposto pelo setor técnico, restou entendido que o medicamento apresentado deve ser o
de 250MCG.

Fechar
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Esclarecimento 06/04/2020 16:50:49

A empresa UNI HOSPITALAR LTDA apresentou pedido de esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-SSP: "A fim de
participar da disputa gostaria de esclarecer uma duvida referente ao item nº 13, “BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) SPRAY ORAL
200MCG/DOSE OU 250MCG." Solicito esclarecimento em relação ao descritivo em edital mencionado acima está correto e é de fato o
solicitado pelo órgão, pois a relação de itens pelo portal COMPRASNET menciona a concentração 50cmg aerossol bucal. Fico no
aguardo, desde já agradeço a atenção."

Fechar
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Resposta 06/04/2020 16:50:49

O artigo 41 da Lei 8.666/93 estabelece que a Administração se acha estritamente vinculada às normas e condições do edital. Por
isso, havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e no descrito no Sistema COMPRASNET, prevalecerá,
sempre, a descrição contida no edital.

Fechar


