RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referência: Licitação Eletrônica nº 39/2019 - CSL/EMSERH
Processo Administrativo nº: 230.509/2018 – EMSERH
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS
GRÁFICOS, para atender as unidades de saúde administradas pela EMSERH.

Em resposta ao pedido de esclarecimento, fl. 232, encaminhado via
e-mail à Comissão Setorial de Licitação no dia 12/06/2019, pela empresa
GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA, esclarecemos o que segue:

I – DA ADMISSIBILIDADE

De acordo com o subitem 5.1 do Edital, os pedidos de
esclarecimentos referentes ao processo licitatório em comento deverão ser
enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Considerando que o dia 25/06/2019 foi o definido para a abertura da
sessão, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 14/06/2019, no
horário em que se encerra o expediente da EMSERH.
Ressalta-se ainda que esse prazo está disposto no §2º do art. 65 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, ou seja, que o
prazo para apresentação de pedido de esclarecimento é de até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para abertura da licitação, senão vejamos:

Art. 65. §2° Decairá do direito de impugnar ou solicitar
esclarecimentos nos termos do edital de licitação perante a
EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) dia útil
que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a
comunicação não terá efeito de recurso.
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Logo, por ter sido encaminhado no dia 12/06/2019, portanto, dentro do
prazo, o pedido é TEMPESTIVO.
II – DO QUESTIONAMENTO
A empresa GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA, efetuou o seguinte
questionamento:

Boa tarde. Gostaria de esclarecimento quanto às dúvidas
abaixo descritas:
LOTE 1 item 1 // LOTE 2 item 9 - o formato é grande para
bloco. O formato está correto?
LOTE 9 // LOTE 10 - A impressão desses lotes será 4x0 ou 4x4
cores? Qual papel e gramatura para esses lotes??
LOTE 11 // LOTE 12 - Os adesivos terão meio corte? Serão
entregues individualmente ou em folhas? Em caso de ser
entregue em folhas, qual quantidade de etiquetas por folha?

III – DA RESPOSTA

Considerando

a

especificidade

do

objeto,

os

autos

foram

encaminhados à Gerência de Logística para análise e manifestação. Desse
modo, o referido setor, através do Despacho colacionado à fl. 234, informou o
seguinte:

a) Questionamento 1: Lote 1, item 01 e Lote, 2 item 9 – o formato
é grande para bloco. O formato está correto:
Resposta: Considerar o item 1 do Lote 1 e o item 9 do Lote 2
exclusos da Licitação;
b) Questionamento 2: Lote 9 e Lote 10 – a impressão desses lotes
será 4x0 ou 4x4 cores? Qual papel e gramatura para estes lotes?
Resposta: Considerar Lote 9 e Lote 10 exclusos da Licitação;
c) Questionamento 3: Lote 11 e 12, os adesivos terão meio corte?
Serão entregues individualmente ou em folhas? Em caso de ser
entregue em folhas qual a quantidade de etiquetas por folha?
Resposta: Os adesivos serão entregues individualmente,
devidamente cortados nas dimensões especificadas em cada
item dos Lotes 11 e 12
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IV – DA CONCLUSÃO

Por fim, comunico que permanecem mantidas as demais condições
editalícias e a data da Sessão de Abertura da Licitação Eletrônica nº 39/2019CSL/EMSERH para as 08h30min do dia 25 de junho de 2019, por meio do site
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais serão prestados, de
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, na
CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau,
nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís – MA, 17 de junho de 2019.

________________________
Igor Manoel Sousa Rocha
Presidente Substituto da CSL/EMSERH
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