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PROCESSO Nº 1789/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2019, às 10h15, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa H. STRATTNER & CIA. LTDA, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.250.713/0002-43, referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR). 

 
 Da síntese dos questionamentos do licitante: 

 
Ao realizar a análise do instrumento convocatório, observamos algumas solicitações do edital, vejamos: ANEXO IV - TERMO DE 
REFERÊNCIAS E MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1º QUESTIONAMENTO: 
Solicitamos esclarecer se podemos ofertar o novo Endomat SCB (HAMOU) com os tubos descartáveis, considerando que o novo 
equipamento atende as necessidades para realização dos procedimentos para Histeroscopia, pois o Endomat anterior foi 
descontinuado? 
 

Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 
 

Boa tarde! 
A solicitação de tubos autoclaváveis visa maior economia para o hospital na aquisição destes insumos. 
Apenas serão aceitos tubos descartáveis no caso de a licitante conseguir comprovar que os custos do material descartável não será 
muito superior ao uso do reutilizável, podendo, para isso, apresentar vida útil média (em quantidade de procedimentos) de um tubo 
autoclavável, bem como ofertar no processo quantidade de tubos suficiente para mesma quantidade de procedimentos indicados para 
o set de tubos autoclaváveis, por exemplo: caso seja indicado até 30 reprocessamentos de um set de tubo autoclavável, a licitante 
poderá ofertar 60 unidades dos descartáveis. 
 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
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