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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEADPREV-PI
GABINETE DO PREGOEIRO 1 - SEADPREV

DESPACHO
SEADPREV DESPACHO Nº: 9/2021/SEADPREV-PI/DL /GP/PREG1

TERESINA/PI, 27 DE AGOSTO DE 2021.

PROCESSO Nº: 00002.007363/2021-99
CADERNO DE RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/21
CONSIDERANDO as disposições con�das no item 20.1. (Parte Geral) do Edital, cujo o objeto Aquisição de insumos e materiais necessários para
subsidiar a realização do Programa Busca A�va Servidor, tais como aventais descartáveis não cirúrgicos, coletores perfuro cortantes, luvas
descartáveis não cirúrgicas, máscaras descartáveis camada tripla, máscaras N95, toucas descartáveis com elás�co e toalhas de
papel des�nados ao enfrentamento da situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia mundial – COVID-19 - visando atender
demanda da SEADPREV/PI, ESPAÇOS DA CIDADANIA CAPITAL E INTERIOR, CIASPI, ESCOLA DE GOVERNO E ATI/PI (Agência de Tecnologia da
Informação), tendo em vista a necessidade de garan�r a regularidade na prestação dos serviços público ao cidadão, bem como garan�r a
segura adoção do Protocolo de retorno às a�vidades do Governo do Estado do Piauí, fundamentada nos arts. 2º e 3º da Medida Provisória n.
1.047, Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; Decretos Estaduais nº 18.884; nº 18.895, 19.715, 19.798 e aplicandose subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, no que não lhe for contrário, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Termo
de Referência. Disponível nos endereços eletrônicos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí(TCE/PI), da SEADPREV e em jornal de grande
circulação,
CONSIDERANDO os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS acerca do Edital e anexos do certame apresentados pela Licitante Supervisora de Licitação
Maria Paula Freitas recebido no endereço de e-mail: licitacoes@seadprev.pi.gov.br e magda.oliveira@seadprev.pi.gov.br
1 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA LICITANTE SUPERVISORA DE LICITAÇÃO MARIA PAULA FREITAS 2244600:
A Licitante Supervisora de Licitação ques�ona pelo e-mail ins�tucional em 26 de agosto de 2021 15:44, licitacoes@seadprev.pi.gov.br escreveu:
1 - “Sr. Pregoeiro do Edital 001/2021, Processo 0002.007363/2021-99, estou precisando falar com o setor e, os telefones que tenho
86-3216-1720 e 3216-1000, não completa a ligação, favor entrar em contato nos telefones: 81-3202-9998 e/ou 81-98801-7149, ou me passar
um número que possa falar, estou com dúvidas no referido edital”.
Em resposta ao Pedido de Esclarecimento 1, pelo e-mail ins�tucional em 27/08/2021 08:22, licitacoes@seadprev.pi.gov.br escreveu:
“Srª Licitantes, os telefones da Seadprev - Setor de Licitações - estão desa�vados com problemas técnicos, mas qualquer dúvidas podem
serem encaminhados pelo e-mail ins�tucional, ou pelo e-mail: magda.oliviera@seadprev.pi.gov.br, e demais informações estão inseridas no
site (h�p://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php), licitações-e do Banco do Brasil, e TCE – PI”.
2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA LICITANTE SUPERVISORA DE LICITAÇÃO MARIA PAULA FREITAS 2244600:
A Licitante Supervisora de Licitação ques�ona pelo e-mail ins�tucional em 27 de ago de 2021 08:49, magda.oliveira@seadprev.pi.gov.br
escreveu: “Magda, bom dia! Minha dúvida é na Dispensa Eletrônica 001/21, Processo 00002.007363/2021-99, no item 09: Solicitado 200
und. de Touca descartável c/ elás�co cx c/ 50 und. A nossa é cx com 100 und., podemos propor 100 und. com a cx com 100und. Desde já
agradeço a atenção e, ﬁco no aguardo de sua resposta. Supervisora de Licitação”
Em resposta ao Pedido de Esclarecimento 2 escreveu: “Conforme Edital Item 9.2. (Parte Geral), Itens 4.4.8, e 4.4.8.1. (Parte Especíﬁca) Termo
de Referência, citamos:
9.2. O Presidente da CPL e membros veriﬁcarão as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especiﬁcações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
4.4.8 Os materiais/produtos serão recusados inteiramente, pela Contratante, nas seguintes condições:
4.4.8.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especiﬁcações técnicas constantes deste Termo de Referência e da proposta
vencedora;
Nesse Diapasão a Comissão de Licitação não poderá aceitar a alteração solicitada pela Licitante, pois as especiﬁcações devem estar de acordo
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com o Termo de Referência Item 09, - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO – CAIXA C/50, correndo o risco também da Equipe de Recebimento
dos materiais não aceitar a entrega, podendo ser rejeitado.
Atenciosamente,
Membro Comissão de Licitação Permanente – CPL I
Magda Lopes de Oliveira

Documento assinado eletronicamente por MAGDA LOPES DE OLIVEIRA - Matr.0098794-8, Pregoeira, em 27/08/2021, às 13:19, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2244620 e o código CRC 34FA5D01.

Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administra�vo, Bl 1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-900
Telefone: (86)3216-1720 - h�p://www.seadprev.pi.gov.br/
Referência: Caso responda, indicar expressamente o Processo nº 00002.007363/2021-99

SEI nº 2244620

27/08/2021 13:20

