À COMISSÃO TÉCNICA – PMI LOGÍSTICA EM SAÚDE.
Ref: Questionamento (2) a respeito do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, PMI SECTIDES Nº 001/2022.
Eu, Maria Gualberto Dantas, venho perante a comissão técnica responsável pelo PMI SECTIDES Nº 001/2022, solicitar os seguintes
esclarecimentos:

Item

Descrição

Questionamento

Proposta

Considerando que o edital define
PROJETO em maiúsculas como:

III) Plano de Trabalho com as Definições
Claras das Tarefas e Responsabilidades:

Anexo
III item
1.2. III

a) Plano de trabalho: O PROPONENTE
deverá apresentar plano de trabalho com
cronograma detalhado de todas as fases do
PROJETO até a disponibilização dos
serviços, identificando claramente tarefas,
responsabilidades e comentando as principais
fases do trabalho, o cronograma crítico, e as
medidas que pretende tomar para evitar
atrasos;

3.1.8. PROJETO: projeto de parceria,
objeto do presente Edital, na modalidade e
arranjos a serem definidos nos termos da
legislação aplicável, resultado da
consolidação total ou parcial dos
ESTUDOS TÉCNICOS, definidos na
forma abaixo, oferecidos pelo
PROPONENTE AUTORIZADO, o qual
poderá ser agregado por qualquer material
obtido pela AUTORIDADE
SOLICITANTE ou pelo PODER
CONCEDENTE, de acordo com o
OBJETO;

Nos parece que a definição de PROJETO
significa o contrato a ser celebrado no
futuro, o que faz sentido em relação aos

III) Plano de Trabalho com as Definições
Claras das Tarefas e Responsabilidades:

a) Plano de trabalho: O PROPONENTE
deverá apresentar plano de trabalho com
cronograma detalhado de todas as fases
dos estudos até a contratação dos serviços,
identificando claramente tarefas,
responsabilidades e comentando as
principais fases do trabalho, o cronograma
crítico, e as medidas que pretende tomar
para evitar atrasos;

Item

Descrição

Questionamento
itens 1.2. II. No entanto quando se utiliza
caixa alta na palavra PROJETO na
descrição do conteúdo do Plano de
Trabalho, perde-se o sentido uma vez que
o plano de implantação do contrato
dependerá do vencedor da licitação e do
modelo de negócio selecionado.

Proposta

Assim perguntamos: a palavra PROJETO
no texto que fala do plano de trabalho
deve ser entendida como estudos?
III) Plano de Trabalho com as Definições
Claras das Tarefas e Responsabilidades:

Anexo
III item
1.2. III

a) Plano de trabalho: O PROPONENTE
deverá apresentar plano de trabalho com
cronograma detalhado de todas as fases do
PROJETO até a disponibilização dos
serviços, identificando claramente tarefas,
responsabilidades e comentando as
principais fases do trabalho, o cronograma
crítico, e as medidas que pretende tomar
para evitar atrasos;

Em, 21 de abril de 2021.
Maria Gualberto Dantas

Considerando que o não é possível ao
estruturador dos estudos planejar, nesta
etapa (documentos pré-autorização),
ações que ultrapassem a entrega dos
estudos já que há várias etapas que
dependem do autorizador e seus
processos internos, perguntamos: a
expressão a disponibilização dos
serviços no texto que fala do plano de
trabalho deve ser entendida como até a “
sua disponibilização”?

III) Plano de Trabalho com as Definições
Claras das Tarefas e Responsabilidades:

a) Plano de trabalho: O PROPONENTE
deverá apresentar plano de trabalho
com cronograma detalhado de todas as
fases dos estudos até a sua
disponibilização, identificando
claramente tarefas, responsabilidades e
comentando as principais fases do
trabalho, o cronograma crítico, e as
medidas que pretende tomar para evitar
atrasos;

