
Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 3/2022 Número do Processo Interno: 5/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Abertura: 05/04/2022 - 08:30

Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE Município: Itapoá / SC

Registrado

em

Assunto Respondido Em

Voltar

30/03/2022 -

16:42

Solicitação de esclarecimento 31/03/2022 - 10:20

1) Qual a empresa detentora do contrato? 2) Será preciso o fornecimento de relógio ponto? 3) Na proposta inicial as licitantes tem que

enviar planilhas e documentos de habilitação, sob pena de desclassificação? 4) As empresas licitantes podem cadastrar valor de

proposta inicial maior que o estimado?

Prezados, A dinâmica da resposta será conforme as perguntas realizadas: 1) Não vislumbro relação com o Pregão em comento; 2) A

Secretaria de Saúde NÃO EXIGE o fornecimento de relógio ponto, apenas a exigência de que o posto de vigilância não fique descoberto,

conforme o edital. 3) Sim, todos os documentos de habilitação e proposta devem sem enviados através deste portal até o prazo máximo

estipulado, conforme item 6.1 do Edital: "Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os

documentos de habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário

estabelecidos para abertura da sessão pública". 4) Não, conforme item 10.8, alínea "e" do Edital: "10.8. Serão desclassificadas as

propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido [...]" Atenciosamente.
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Re: Resposta ao Pedido de Esclarecimento - PE nº 03/2022
De <susi@itapoa.sc.gov.br>
Para <licitacoes@itapoa.sc.gov.br>
Data 31/03/2022 09:57

Ola bom dia

Em resposta ao item 02, a secretaria de saúde Não exige o fornecimento de relogio ponto, apenas a exigencia de que o posto de vigilancia nao fique
descoberto ,conforme o edital

Att

Susi Schultz

SMS Itapoa´SC

47-34438845

 

Em 31-03-2022 08:40, Licitações e Contratos escreveu:

Prezados,

Solicitamos análise e resposta acerca do item 2, do questionamento enviado através do Portal de Compras Públicas, referente ao Pregão
Eletrônico nº 03/2022 que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância
desarmada diurna e noturna, a serem executados na Unidade de pronto Atendimento 24 Horas do Município de Itapoá.

Atenciosamente, 
Layra

--  


