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I. QUANTO AO PRAZO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO EM CASO DE TRANSIÇÃO DE FORNECEDORES. Analisando o ato
convocatório não há menção de prazo para fornecimento do objeto licitado em caso de migração dos produtos e materiais nos
locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa DIVERSA da atual fornecedora.
Portanto vimos ques�onar: Qual o prazo máximo para conclusão das entregas dos 258 (duzentos e cinquenta e oito) pacientes
que fazem uso do oxigênio em domicílio, no caso de subs�tuição do fornecedor? Visto que é primordial a definição de prazos
para o devido atendimento a esta Administração Pública, é imperioso destacar que não havendo esta informação esta
Administração Pública fica a mercê das empresas licitantes no quesito de implantação ou troca de equipamento.
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Saudações! Conforme item 11.22, do Termo de Referência: "11.22 - Atender ao cronograma de transição entre a atual prestadora dos
serviços e a empresa vencedora do novo processo licitatório, estabelecido pela Secretaria de Saúde, não podendo haver desassistência
aos pacientes do programa e as Unidades de Saúde, sendo fixado um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para re�rada e troca
grada�va dos equipamentos e em nenhuma hipótese poderá haver dano ao paciente, sob pena de incorrer nas penalidades e sanções da
Lei 8.166/93.". Destarte, o prazo máximo de transição será de até 30 (trinta) dias corridos.
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