
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

EXAME

 

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

PREGÃO ELETRÔNICO: 212/2019/DELTA/SUPEL/RO

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0058.411355/2018-01
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individuais -
EPI's, visando atender as necessidades do Hospital Regional de Buri�s - HRB, da Secretaria de Estado da
Saúde de Rondônia - SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria
Nº Portaria N° 46/2019/SUPEL-CI, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 publicada no DOE no dia 18 de fevereiro
de 2019, em resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO recebido, vem neste ato esclarecer o que se
segue:

  Considerando que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no Termo de
Referência, enviamos o pedido, e anexos, por e-mail à HBR - GAD/SESAU-RO,  para manifestação, pelo
que discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade.

► Empresa “A”:

Questionamento I

Em relação ao item 26 item 26) CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA Cinturão
de segurança paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster de 45 mm e fita
secundária de poliéster de 25 mm. possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1
meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para posicionamento. dotado de 5 fivelas em
aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório. proteção eme.v.a. na lombar: (a) 196
mm x duplo peitoral em poliéster,1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para
posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas,cintura e suspensório.
proteção em e.v.a.na lombar: (a) 196 mm x (l) 750 mm.u�lizado com os talabartes e trava-queda de
segurança: talabartes contra queda de altura, este equipamento deverá apresentar o selo de marcação
do INMETRO. Tam. Único quant: 02 referencia R$ R$ 316,17.

Não esta claro se querem adquirir:

 1) Cinturão de Segurança ou Cinturão de Segurança com Talabarte e Trava-queda 

2)  Falta a descrição referente as caracterís�cas do talabarte e do trava quedas

► Resposta HBR - GAD/SESAU:

Esclarecimento I



Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Safe Supply IT & Suprimentos Ltda. EPP, informo
que a descrição do item 26 - Cinto de Segurança  com Talabarte e Trava-Queda está completa, com os
respec�vos códigos de referência, sendo:

Cinturão de Segurança - cinturão de segurança �po paraquedista/abdominal, confeccionado em fita
primária de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster de 25mm. possui 4 pontos de engate, sendo
1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para
posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório.
proteção em e.v.a. na lombar: (a) 196mm x (l) 750mm.

Talabarte - contra queda de altura-ref.: 8002; 8003; 8009; 8010; 8011; 8020; 8004; 8005; dg 9100; dg
9200 (posicionamento); dg 9300; dg 9400; dg 8015.

Trava-queda - ref.: Dg 9000.

Desta forma o item a ser adquirido é o Cinto de Segurança com Talabarte e Trava-Queda.

►Empresa “B”:

Questionamento I

CINTURÃO PARA-QUEDISTA ( EPI ) Todos os 53 itens estão assim cadastrados, contudo é para seguir a
Planilha do edital e ignorar a redação que foi dada no sistema?

► Resposta DELTA/SUPEL:

Esclarecimento I

Quanto ao cadastramento dos 53 itens com a especificação Cinturão Para-Quedista ( EPI ), esclarecemos
que conforme item 2.1.1, do Edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste
objeto descritas no endereço eletrônico – COMPRASNET/CATMAT, e as especificações constantes no
ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as do Termo de Referência.

Questionamento II

Os dois úl�mos itens, pelo Edital, informam preços completamente incomparáveis com a realidade, pelo
entendimento são 250 caixas, mas quantas unidades teriam em cada caixa?

► Resposta HRB - GAD/SESAU:

Esclarecimento II

Os itens 52 e 53 são unidades (pares), desconsiderar caixas, mantendo-se os preços do Edital, não
prejudicando nem inviabilizando a presente licitação.

 

Tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de esclarecimentos/impugnação impetrados
por licitantes e acolhidos pela SESAU/RO, informamos que o instrumento convocatório, SOFREU
 ALTERAÇÃO  NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO II - QUADRO ESTIMATIVO.

Assim, com a alteração na especificação do item 26 e da unidade dos itens 52 e 53, as
devidas alterações deverão serem lidas conforme disponibilizado abaixo, prevalecendo inalteradas todas
as demais cláusulas do edital.

 

ONDE SE LÊ:

 



ITEM 26. CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA - QUEDA -Cinturão de segurança �po
paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster de 45mm e fita secundária de
poliéster de 25mm. possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal
em aço e 2 meia argola laterais de aço para posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para
regulagem nas pernas, cintura e suspensório. proteção em e.v.a. na lombar: (a) 196mm x duplo peitoral
em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para posicionamento.

 

ITEM 52 E 53 - UNIDADE - CAIXA.

 

LEIA-SE:

ITEM 26. Cinturão de Segurança - cinturão de segurança �po paraquedista/abdominal, confeccionado em
fita primária de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster de 25mm. possui 4 pontos de engate,
sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para
posicionamento. dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório.
proteção em e.v.a. na lombar: (a) 196mm x (l) 750mm.

Talabarte - contra queda de altura-ref.: 8002; 8003; 8009; 8010; 8011; 8020; 8004; 8005; dg 9100; dg
9200 (posicionamento); dg 9300; dg 9400; dg 8015.

Trava-queda - ref.: Dg 9000.

 

ITEM 52 E 53 - UNIDADE - PARES

 

Fica reaberto novo prazo estabelecido, conforme abaixo:

DATA: 23/09/2019 às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através dos telefones (69)
3212-9265 ou pelo email: delta.supel@gmail.com.

 

Porto Velho,  06 de setembro de 2019.

 

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro -  Equipe DELTA/SUPEL

SUPEL/RO - Mat. 300130075

Documento assinado eletronicamente por Jader Chaplin Bernardo de Oliveira, Pregoeiro(a), em
09/09/2019, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7736395 e o código CRC 284B0939.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0058.411355/2018-01 SEI nº 7736395
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