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  3ª RETIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO PESRP 199/ 2021 - CPL 01– SESACRE.  

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em gestão e execução do serviço de 

metrologia, gestão de manutenção preventiva, corretiva, controle e calibração dos 

equipamentos hospitalares, laboratoriais, aparelhos diagnósticos, clínicos e de apoio, com 

fornecimento de peças, que constituem o patrimônio da POLICLÍNICA JOSEH 

ALEXANDRE (UPA TUCUMÃ), LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA – 

LACEN E SISTEMA ASSISTENCIAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA – 

SASMC, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE. 

 

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 
NOTIFICA, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico acima mencionado, com o fim 

de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, notifica que houveram 

questionamentos e respostas e foi RETIFICADO a pedido da SESACRE conforme abaixo: 

 

EMPRESA a: 

  

Questionamento 1: A aquisição de peças será responsabilidade do contratado? 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, a empresa licitante deverá 

observar o disposto no Item 8.8 – MANUTENÇÃO CORRETIVA, subitem 8.8.1, alíneas a); b); e c), 

bem como os itens 8.9, 8.10 (subitens 8.10.1 e 8.10.2), onde constam todas as informações acerca da 

manutenção corretiva com substituição de peças. 

Questionamento 2: Para a etapa de lances, devemos considerar o valor de R$ 100.000,00 para cada 

lote? Esse valor já seria fixo para o contrato anual? 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, esclarecemos que o valor 

disponível para peças (R$ 100.000,00) para cada lote, é fixo para o contrato anual, não sendo objeto 

de disputa na fase de lances. 

Questionamento 3: Para as manutenções preventivas, a periodicidade é trimestral? 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, esclarecemos que conforme 

os quantitativos dispostos no item 5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES, a 

periodicidade é bimestral ou de acordo com o cronograma de manutenção preventiva que deverá ser 

apresentado pela contratada após assinatura do contrato, conforme item 20.4 do Termo de Referência. 

Questionamento 4: Para os serviços de metrologia (calibração, qualificação e certificação), a 

periodicidade é anual? 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, esclarecemos que conforme 

os quantitativos dispostos no item 5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES, a 

periodicidade para os serviços de metrologia (calibração, qualificação e certificação) é de acordo com 

o item 8.14 do Termo de Referência. 

Questionamento 5: Por ser uma SRP, a forma de pagamento será conforme demanda? 
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RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, esclarecemos que o SRP – 

Sistema de Registro de Preços não condiciona a Administração a contratar, porém, após a contratação 

os serviços serão executados mediante a emissão de ordem de serviços e a correspondente Nota de 

Empenho tanto para a manutenção preventiva, quanto para a manutenção corretiva que será por 

demanda e o pagamento será após devida prestação dos serviços mediante apresentação da Nota 

Fiscal correspondente, nos prazos estabelecidos no Item 19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

Questionamento 6: Para o item 12.3.3., subitem b.5) da página 13 do edital, vimos que está 

solicitando cópias legíveis e autenticadas do Livro Diário. Para esse item podemos enviar apenas o 

Termo de abertura e encerramento do Livro Diário juntamente com o Termo de autenticação. 

RESPOSTA: Sim. 

Para o item 12.3.3., subitem b.4) da página 13 do edital, está solicitando balanço com cópias 

autenticadas. Para esse item podemos enviar apenas o Termo autenticação – Registro Digital?. 

b.4) Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por técnico em 

Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade. 

RESPOSTA: Sim 

Questionamento 7: Para o anexo ANEXO IV – proposta de preço, é preciso constar na proposta a 

planilha que consta nas páginas 25 à 62? 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de esclarecimento para este tópico, informamos que sim, na 

proposta de preços é preciso constar a planilha que consta nas páginas 25 à 62, onde deverão constar 

os valores individuais para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, além do percentual de 

desconto a ser ofertado pelas licitantes. 

Empresa b: 

Questionamento 1: 9.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Questionamento 2: 9.3.1 APRESENTAÇÃO DE ART 

RESPOSTA: Com relação ao pedido de impugnação para estes tópicos, acatamos 

parcialmente, solicitando a retificação do Item 9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(HABILITAÇÃO), conforme abaixo: 

LEIA-SE: 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO) 

9.1 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os serviços pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, em diligência, que 

apresente cópia do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao atestado; 

9.2 Registro ou inscrição na entidade profissional competente, em conformidade com Inciso I 

do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93; 
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9.3 Comprovação de que o(s) profissional (ais) indicados pela empresa na data da licitação, ter (em) 

executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto 

desta licitação, através de Certidão (ões) de Acervo técnico (CAT) e/ou Termo de 

Responsabilidade Técnica (TRT) expedidos pela entidade profissional competente,, em nome do 

próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente certificados pela entidade profissional competente, (Art. 30, Inciso II, da Lei nº 

8.666/93); 

9.3.1     A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado na entidade 

profissional competente, em que conste o profissional como responsável técnico ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional dos seguintes profissionais; 

a) Engenheiro Eletricista; 

b) Técnico em manutenção de equipamento Biomédico; 

c) Técnico em Eletrônica; 

9.4 As empresas proponentes deverão apresentar DECLARAÇÃO FORMAL que dispõe das 

instalações, aparelhamento (equipamentos e ferramentas) e pessoal técnico qualificado, considerados 

essenciais para a realização dos serviços do objeto deste Termo de Referência; 

 

 

Desta forma, consideramos esclarecidos os questionamentos encaminhados pelas interessadas 

em relação às exigências constantes no Edital. 

 

DATA DE ABERTURA:  

Data e horário da abertura da sessão: 24/08/2022 às 90h15min. 

Período de Retirada do Edital: 12 a 23/08/2022. 

 

Rio Branco-AC, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

Mário Jorge Moraes de Oliveira 

Pregoeiro  


