
COMUNICADO Nº 2
Documento no 02500.031831/2019-36

Em  14 de maio de 2019.

Às: Empresas interessadas
Remetente: Pregoeiro da Agência Nacional de Águas.
Contato: Tel. (61) 2109-5182 
Referência: Processo nº 02501.002166/2019-63.

Objeto :   Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento e aplicação 
de aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) doses de vacinas influenza  quadrivalentes , para 
a Campanha de Vacinação de 2019 da Agência Nacional de Águas - ANA, a ser realizada em 
Brasília-DF.

Senhores Representantes,

                  Com relação ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa 
interessada em participar do referido certame, informo que a área técnica desta Agência, se 
pronunciou da seguinte forma: 

QUESTIONAMENTO 1:

“O atestado pode ser somente fornecimento de vacina da gripe?”

RESPOSTA 1:

 Não. O item 8.8.1 do edital deixa claro que a comprovação de aptidão para 
desempenho deve ser tanto para o fornecimento quanto para a aplicação.

QUESTIONAMENTO 2:

O gesto vacinal vai ser subcontratado. 

RESPOSTA 2:

Não. O edital abrange tanto o fornecimento quanto a aplicação das doses.
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QUESTIONAMENTO 3:

Em relação aos dependentes, será realizado a aplicação da vacina nas 
unidades da ANA ou somente na clínica em Brasília. 

RESPOSTA 3:

Tanto os servidores quanto os dependentes serão vacinados nas dependências 
da ANA, entretanto em dias diferentes. Um dia, os servidores; em outro somente os 
dependentes.

QUESTIONAMENTO 4:

Essa quantidade de 900 são pessoas, são interessados?

RESPOSTA 4:

O número é uma estimativa de dependentes que podem optar por receber a 
dose vacinal. Não há uma lista fixa de interessados.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
DIOGO CARNEIRO FERREIRA

Pregoeiro
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