PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 040-11059/2021
Pregão Eletrônico nº 56/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Aquisição de sacolas com e sem Tiossulfato de sódio, kits para determinação de cloro
residual livre para realização de coletas de amostras da água do Plano de Monitoramento da
Qualidade da Água, bem como todas as outras atividades que envolvam o Programa Vigiágua.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Considerando os pedidos de esclarecimentos realizados tempestivamente,
suscitados por empresa interessada em participar do certame supracitado, segue-se a
respostas
• Empresa interessada questiona:
1) Referente aos itens 04 e 05 do Termo de Referência do Edital, observamos que em
especial para o item 05, o solicitado “sem tiossulfato” não existe no mercado com a
capacidade de 300ML, entretanto, ambos os itens (com e sem tiossulfato) existem
com capacidade de 120 ML, para o item 04 (com tiossulfato) existe com capacidade
de 300ML e para o item 05 (sem tiossulfato) existe com capacidade de 384ML. Qual
deverá ser a capacidade oferecida?
2) Observou-se ainda, que a lista com a discriminação dos itens está divergente do
Termo de Referência, anexo I do Edital quanto a sua capacidade (para os itens 04 e
05). A qual delas devemos seguir?

Resposta:

1)

No que diz respeito a capacidade do item 05 informamos a seguinte

alteração no descritivo:
Onde se lê: sacola plástica para coleta de água sem tiossulfato de sódio com
300 ml;
Leia-se: sacola plástica para coleta de água sem tiossulfato de sódio com
capacidade mínima de 300 ml.
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2)

Quanto à divergência entre o listado no sistema Comprasnet e o

disposto no Termo de Referência, anexo I do Edital, informamos que esta
possibilidade está prevista no item 2.5 do nosso Edital, onde informa que "Na
hipótese de haver diferença na descrição do objeto registrado no Sistema
Eletrônico Comprasnet e nas especificações constantes no Anexo I, deverá
ser considerada a do Edital".
Assim, a capacidade a ser considerada é a de 300ML, conformo
dispõe o Edital que rege o certame. À luz do pedido de esclarecimento e
considerando a resposta anterior, a capacidade de 300ML será a do item 04
(sacola plástica para coleta de água com tiossulfato de sódio), enquanto o
item 05 (sacola plástica para coleta de água sem tiossulfato de sódio) deverá
ter capacidade mínima de 300ML.

São Luís (MA), 05 de novembro de 2021

_______________________________
Amanda Dias Saldanha
Pregoeira/CPL
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