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RESPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 

 

Processo Administrativo nº 12/10/00.698 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Objeto: Registro de Preços de materiais para curativos e resgate. 

Pregão Eletrônico nº 075/2012 

 

O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, após avaliação técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde, apresenta aos interessados resposta à solicitação de esclarecimentos 

formulada pela empresa CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. em relação ao item 

29 - Curativo em placa, conforme segue: 

 

Pergunta 1: Em relação ao preço estimado para o item 29 de R$ 84,42 ser impraticável 

considerando que existe uma Ata em vigência com preço registrado de R$ 93,32: 

Resposta: Na pesquisa de preços realizada pela Secretaria de Saúde são considerados os 

produtos disponíveis no mercado, bem como, o preço obtido na última licitação, obtendo-se 

uma média dos preços. Essa pesquisa é reavaliada por economista da Secretaria Municipal 

de Administração e então é disponibilizada juntamente com o edital para os interessados em 

participar da licitação.  

 

Pergunta 2: Quanto a informar o motivo pelo qual esses produtos estão sendo licitados 

mesmo havendo uma Ata em vigência - Concorrência 021/2011: 

Resposta: O Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde tem como 

missão manter o abastecimento da Rede de Saúde de modo contínuo e de acordo com as 

necessidades dos serviços. Desta forma, mantêm uma rotina de abertura de processos 

licitatórios periódicos, iniciados uma vez a cada ano, preferencialmente à mesma época, com 

prazos que considerem margem de segurança satisfatória para evitar desabastecimento da 

Rede de Saúde e abertura de processos complementares. Salienta-se ainda, que o período 

de início do processo é determinado de forma a não haver lacunas entre uma ATA de 

Registro de Preços e outra, visando evitar o desabastecimento por falha de programação. 

 

Campinas, 14 de maio de 2012 

ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA 

PREGOEIRA 


