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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2018 
PROCESSO Nº 1396/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 09h40, 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 esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa BAUMER S/A, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 61.374.161/0001-30, referente ao Pregão Eletrônico em 
epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA PARA USO NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO. 
 

Da síntese do questionamento do licitante: 
Agradecemos a pronta resposta referente ao nosso pedido de esclarecimento e aproveitamos a oportunidade de colocar que 

o equipamento(Autoclaves) tem a necessidade de ter : 
(01) carro interno ( para carga) ou seja um RACK 
(02) carros externos( NECESSÁRIO) sendo (01) que ficará do lado não estéril e outro do lado estéril , que transporta o Rack 

para dentro da câmara do equipamento  
 
Portanto pedimos rever o que pede o Edital, pois caso mantido, somente terão um carro para o rack processado com os 

devidos cestos o que certamente dificultará a descarga do rack caso haja a falta do carro na descarga . 

 
Das respostas da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 

 O carro interno para carga é o carro de transporte do lado não estéril e o carro para descarga, o do lado estéril. Isso já foi 
respondido, inclusive para a mesma empresa. 

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

para conhecimento público. 
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Autoridade Competente 
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