
 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico 
"São Carlos, Capital Da Tecnologia" 

 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 092/2019 

PROCESSO Nº 1387/2019 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO 
MUNICÍPIO 
 
Aos 8 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 11h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado 
por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa EPPENDORF DO BRASIL LTDA para o pregão 
em epígrafe. 
 
SÍNTESE DO QUESTIONAMENTO 
Gostaria de esclarecer as seguintes duvidas, constatei uma inconsistência entre o edital e o termo de referência. 
Em relação ao lote 01, no edital as quantidades e descrições não condizem com as do termo de referência. Por exemplo, 
no edital não diz que, as centrifugas deverão ser refrigeradas, já no termo de referência diz que sim. Outro ponto é que, no 
termo de referência diz que a quantidade é uma e no edital é outra. 
Assim, peço que nos esclareça qual a diretriz a ser seguida? Poderiam por gentileza, nos enviar as especificações e 
quantificações corretas a serem seguidas. 
 
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO / SMS 
Segue anexo a ser publicado como esclarecimento ao questionamento. 
No primeiro item da página 34 
Onde lê-se:  centrífuga 
Leia-se: centrífuga refrigerada 
Onde lê-se: quantidade = 02 
Leia-se: quantidade = 01 
Onde lê-se: capacidade aproximada de 4 X100 
Leia-se: capacidade aproximada de 4 X 250 
Onde lê-se: Disponibilidade de rotores e adaptadores para: microtubos de1,5-2 mL (até 16 tubos), tubos de 2-7 mL (até 20 
tubos), tubos de 4-10 mL (até 16 tubos), tubos de 9-15 ml (até 16 tubos), tubos de cônicos de 15 mL (até 8 tubos), tubos 
de 25 ml (até 4 tubos), tubos cônicos de 50 mL (até 4 tubos). 
Leia-se: Acompanhar rotores com tampas anti-aerossol e adaptadores para: microtubos de1,5-2 mL (até 16 tubos), 
tubos de 2-7 mL (até 20 tubos), tubos de 4-10 mL (até 16 tubos), tubos de 9-15 ml (até 16 tubos), tubos de cônicos de 15 
mL (até 8 tubos), tubos de 25 ml (até 4 tubos), tubos cônicos de 50 mL (até 4 tubos). 
No segundo item da página 34 
Onde lê-se: quantidade = 01 
Leia-se: quantidade = 02 
Onde lê-se: Acessórios: rotores e adaptadores para os seguintes tubos: 
Leia-se: Acessórios: acompanhar rotores e adaptadores para os seguintes tubos: 
 
O edital será readequado. Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 
Administração, para conhecimento público. 
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