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Vitória, 02 de abril de 2009. 
 
 
Pregão Eletrônico nº. 01/2009 – SJES - Processo nº 6.047/03/2009 – EOF 
 
Ref.: Esclarecimento 1. 
 

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por empresa interessada no 
certame, segue abaixo questionamento da empresa seguido da resposta respectiva. 

 
QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: 
 

“Venho por meio desta solicitar esclarecimento quanto ao Termo de Referência do 
edital supra mencionado no ítem: 
 3.3 - A contratada deverá informar, por escrito, o nome, endereço e telefone da 
clínica de vacinação que realizará eventuais aplicações e conservação das 
vacinas, devendo estar localizada no Município de Vitória/ES, assim como o nome 
do responsável da clínica para contato., porém o ítem 
 3.1: diz que a aplicação das vacinas será realizada por Técnicos em Enfermagem 
do quadro próprio da Seção Judiciária do ES - SJES e, exclusivamente nas 
dependências da SJES.  
 A entrega das vacinas também consta que será na Sede da Justiça Federal 
 Entendo que as vacinas serão aplicadas por vocês, portanto não precisamos 
cotar o serviço da aplicação. 
Entendo que sendo a entrega na própria sede da Justiça Federal, vocês serão 
responsáveis pelo recebimento e armazenamento. 
Em virtude do apresentado acima, não entendo a solicitação do ítem 3.3, vocês 
poderiam me explicar?” 

 
RESPOSTA: 
 
Conforme itens 3.2 do Termo de Referência, anexo ao Edital, os servidores que 

não comparecerem à vacinação realizada nas dependências da Seção Judiciária do ES 
(por motivos de férias, licença, etc.) poderão ser vacinados na clínica responsável pela 
conservação das vacinas, no prazo de até 60 (sessenta dias).  Ou seja, ficará sob 
responsabilidade da empresa Contratada tanto a guarda das vacinas remanescentes, 
quanto a respectiva aplicação. 

 
Conforme item 4.2. do Termo de Referência, anexo ao Edital, “a entrega das 

vacinas será realizada em quantidades parciais”.  Tal item reforça a responsabilidade de 
conservação das vacinas por parte da empresa Contratada.   

 
 

 
 
Esclarecimento disponibilizado por: 
JULIANA SILVA PRADO LUCHI 
SUPERVISORA 
Seção de Licitações 
Tel.: 27-3183-5105 
e-mail: selic@jfes.jus.br 
 


