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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Prefeitura Municipal Pau D`Arco

Fundo Municipal de Saúde de Pau D`arco - PA
Registro de Preços Eletrônico - 012/2022-FMS

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

D.L HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

03.602.727/0001-37 19/04/2022 -
17:34

PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS

20/04/2022 - 15:50 Boa tarde, Ilustríssimo Sr. Pregoeiro venho por
meio deste pedir esclarecimentos a cerca dos
valores dos itens referente ao Pregão Eletrônico
de nº 012/2022, após analise e cotação por parte
da Empresa Dl Hospitalar inscrita no CNPJ:
03.602.727/0001-37 interessada em participar
deste certame. Sr. Pregoeiro peço que façam uma
nova cotação de preços nos itens do certame pois
os mesmos encontram-se 80% abaixo e acima de
preços de mercado como observamos todos o
preços estão na mesma situação. Desde já
agradecemos.

Resposta: Em resposta a este questionamento, informamos que a pesquisa de Preços foi realizada junto a empresas que atuam no ramo dentro do prazo legal, no minimo de três
empresas como manda a legislação e em conformidade aos preceitos das normas aplicadas, informamos ainda que será MANTIDA a pesquisa atual, resguardando o direito do
Órgão Gerenciador da Licitação fazer correções puntuais que se fizerem necessário.

ALTAMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
- ME

21.581.445/0001-82 19/04/2022 -
08:54

Estimativa dos preços TR. 20/04/2022 - 17:06 Bom dia!
Foi analisado e constatado que alguns dos itens
da planilha estimativa se encontram com valores
divergente dos praticados atualmente no mercado,
como por exemplo o tem 10. Ácido Ascórbico
100mg/mL.Sol. Inj., amp 5 mL. Caixa com 100 cujo
valor estimado é R$ 9,46 por CAIXA, item 45.
Ampicilina (Sódica) 500 mg, cápsula a R$ 37,42
por CAPSULA, item 90. BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA 10MG/ML - FR DE 20ML a 0,74
por FRASCO. Dentre outros...
Afim de não tornar alguns dos itens em disputa
fracassados solicito que seja feita correção no
mesmos.
Desde já agradeço.

Resposta: Em resposta a este questionamento informamos que os itens 10, 45 e 90, serão declarados fracassados na fase de lances, por apresentarem inconsistências na
Descrição do item, dificultando o julgamento do item, quanto aos demais itens serão mantidos os valores de referência.

C. C. VIEIRA MORAIS NETO
LTDA

17.033.801/0001-56 18/04/2022 -
15:53

ESCLARECIMENTO -
REFERENTE A
ASSINATURA DIGITAL EM
TODOS OS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO

19/04/2022 - 10:48 A Proposta e Documentos de Habilitação bem
como as Declarações deverão estar assinados
com Certificados Digital da Empresa e-CNPJ ou
eCPF do Responsável Legal a Licitante.

ESCLARECIMENTO: Gostaríamos de confirmar
se a assinatura digital deverá ser apenas na
proposta e declarações, ou em todos os
documentos de habilitação também?

Resposta: Conforme o Edital em sua clausula 5.3 deverão estar assinado com Certificado Digital (eCPF ou eCNPJ) A Proposta as Declarações e os Documentos de Habilitação
que não seja possíveis de serem consultados sua autenticidade via internet.

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

34.175.735/0001-78 14/04/2022 -
14:43

PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

19/04/2022 - 11:29 5.3. A Proposta e Documentos de Habilitação bem
como as Declarações deverão estar assinados
com Certificados Digital da Empresa e-CNPJ ou e-
CPF do Responsável Legal a Licitante.

ESCLARECIMENTO: Gostaríamos de confirmar
se a assinatura digital deverá ser apenas na
proposta e declarações, ou em todos os
documentos de habilitação também?

Resposta: Conforme o Edital em sua clausula 5.3 deverão estar assinado com Certificado Digital (eCPF ou eCNPJ) A Proposta as Declarações e os Documentos de Habilitação
que não seja possíveis de serem consultados sua autenticidade via internet.

A J COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALAR -
LTDA

32.137.731/0001-70 13/04/2022 -
16:07

referente aos anexos: do
anexo i ao anexo x

14/04/2022 - 11:13 Esses anexos são indicados no Edital como parte
do mesmo, mas ao baixar o não vieram os
referidos anexos.

Resposta: Respondendo ao pedido de esclarecimento, O anexo I refere-se ao Termo de Referência arquivo "4-TERMO DE REFERENCIA - MEDICAMENTOS.pdf", e o anexo X
refere-se a Minuta do Contrato arquivo "MINUTA DE CONTRATO - Medicamentos1.pdf", ambos estão em anexos separados do Anexos agrupados, no arquivo "3-ANEXOS -
Medicamentos1.pdf".


