PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº. 180-30103/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022-CPL/PMSL
Objeto: Execução dos serviços de controle de animais sinantrópicos, compreendendo
os serviços de dedetização/desinsetização, desratização, descupinização,
sanitização, desinfecção e higienização de áreas internas/externas do Hospital
Municipal Djalma Marques.

RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERÊNCIA:
Trata-se de pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada
em participar do Pregão Eletrônico nº 129/2022-CPL/PMSL, encaminhado para o email indicado no tópico DADOS DA LICITAÇÃO do Edital respectivo, de forma
tempestiva (datado de 24/06/2022), e, atendendo ao disposto no subitem 6.2.2.1 do
instrumento convocatório, o Pregoeiro Oficial (subsidiado pelo órgão demandante),
manifesta-se da seguinte forma:

QUESTIONAMENTO nº 01:
“Considerando que o serviço objeto do edital em epígrafe será realizado no Hospital
Municipal Djalma Marques, solicitamos esclarecimento acerca da distribuição, em m²,
da área externa e área interna. Qual a área unitária de cada espaço?”
RESPOSTA:
“Conforme subitem 4.4. do Termo de Referência: "4.4. Por oportuno, explica-se que a
área interna do Hospital é de 2.803,14 m² e a área externa de 813,70 m², totalizando
3.616,84 m² (...)”.
QUESTIONAMENTO nº 02:
“Em análise da metodologia de execução, percebemos que os serviços de
CONTROLE DE PRAGAS e HIGIENIZAÇÃO foram agrupados em um mesmo item.
Ocorre que são serviços com metodologias e técnicas de aplicação bastante distintas.
Não seria mais adequado a separação dos serviços de DEDETIZAÇÃO /
DESRATIZAÇÃO / DESCUPINIZAÇÃO / SANITIZAÇÃO (ou seja, distribuir em 04
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itens), haja vista que cada serviço contempla uma metodologia, materiais e produtos
distintos, bem como uma metodologia de aplicação específica?

RESPOSTA:
“A Administração Pública Municipal, por meio da Central Permanente de Licitação,
processa as compras públicas (via licitação) através do sistema Comprasnet,
vinculado ao Governo Federal. O referido sistema, por sua vez, requer o cadastro dos
itens a serem licitados, que recebem um código específico (Catmat / catser), sem os
quais não é possível incluir os dados do objeto. Quando da realização de cotação de
preços, através do Painel de Preços (também vinculado ao catmat / catser), observouse que o Comprasnet divide o objeto a ser licitado em dedetização/desinsetização,
desinfecção e descupinização, por entender que, pela sua natureza, podem ser
licitados desta forma. Desta feita, pela necessidade de vinculação ao catser localizado,
esta unidade informa que a divisão dos itens permanecerá conforme descrito no
Apêndice I - Planilha descritiva e orçamentária, para fins de processamento da
licitação. Considerando que o critério de julgamento será menor preço global, a
empresa vencedora executará todo o serviço, nos termos e condições descritos no
Termo de Referência.”
QUESTIONAMENTO nº 03:
“Embora o cronograma de execução seja MENSAL, há previsão para realização de
inspeções semanais? Ou devemos nos limitar à realização mensal dos serviços?”
RESPOSTA:
“ Nos termos do subitem 8.4. do Termo de Referência: "8.4. Da periodicidade de
execução: Os serviços serão executados mensalmente, conforme cronograma a ser
apresentado pela contratante. A cada serviço de dedetização a ser executado na
CONTRATANTE, esta expedirá uma Solicitação através de Ordem de Execução de
Serviços.". Deverá ser observado, também, o subitem 4.4. do Termo "(...)
considerando que, por se tratar de ambiente hospitalar e pela própria localização da
unidade, o ambiente poderá ser dedetizado mais que a frequência habitual
estabelecida. Destaca-se que o pagamento será realizado por m²." e 8.5. " 8.5. A
empresa deverá corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, no
prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a contar da convocação do Hospital Municipal
Djalma Marques-HMDM, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que ficar
comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do
fiscal do contrato."
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Informamos que o pedido de esclarecimento não suscitou a necessidade
de modificação do edital, assim está mantida a data do certame e demais condições
editalícias.

São Luís, 01 de Julho de 2022.

Igor Manoel Sousa Rocha
Pregoeiro/CPL
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