
Solicitação de Cotação RFQ nº 32097/2018 

 

Brasília, 16 de abril de 2018. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparação e 
acondicionamento de material, transporte aéreo e seguro internacional de medicamentos para Guiné 
Bissau e Luanda. 

Informamos abaixo respostas aos questionamentos referente ao processo em epígrafe as quais 
solicitamos sejam consideradas para apresentação da proposta.  

Questionamento 1 - Com relação a carga que deve ser embarcada para o Aeroporto Internacional de 

Luanda – item 02 da cotação, cujo peso total bruto é de 10.114,500 quilos, pedimos informar se o 

embarque se fará em uma única remessa, ou serão embarques parciais.  

Resposta: A carga deverá seguir em uma única remessa. 

Ocorre que este peso total de mais de 10 toneladas não é comportado por nenhuma aeronave que 

atende o aeroporto de Brasília-DF. No caso de embarque em uma única remessa, seria, portanto, 

necessário o transporte via rodoviário para Guarulhos ou Viracopos, ambos os aeroportos localizados 

em São Paulo, para posterior embarque em aeronave com capacidade de transporte para 10 toneladas.  

Resposta: Consideramos o envio para GUARULHOS a melhor opção.  

Neste caso, a liberação alfandegária deverá ser feita em Brasília, com remoção por DTA para GRU ou 

VCP? Ou a liberação poderá ser feita em São Paulo, GRU ou VCP?  

Resposta: Temos a possibilidade de realizar a liberação alfandegária em GUARULHOS. 

Questionamento 2 - O embarque seria somente Porta Aeroporto? 

Resposta:  A empresa vencedora deverá retirar no depósito do Ministério da Saúde em Brasília, levar 

até o aeroporto de embarque (GUARULHOS) e acompanhar o desembaraço alfandegário no Brasil, a 

ser realizado pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Questionamento 3 - No destino a liberação ficará a cargo do cliente? 

Resposta: O Ministério das Relações Exteriores será responsável pela liberação da carga no aeroporto 

de embarque (GUARULHOS). Um responsável da empresa contratada deverá acompanhar o 

procedimento até a internalização e envio da carga. A liberação da carga no destino final será de 

responsabilidade do governo receptor (Angola e Guiné-Bissau). 
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