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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0206/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2019
ASSUNTO: contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de equipamentos
emergenciais destinados a área de emergência do Hospital Municipal de Salinas da
Margarida e material Penso Médico - Hospitalar para as demandas no atendimento aos
pacientes do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
REQUERENTE INTERESSADA: SISPACK
ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos.
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Tendo em vista o questionamento formulado pela Requerente interessada, SISPACK, sobre a
Licitação em epígrafe, manifesta-se nos seguintes termos:
"Solicitamos a vossa senhoria os esclarecimentos dos itens abaixo:
46
INDICADOR BIOLÓGICO EMBALAGEM CX50
UND
2 CAIXA
R$ 47,50 R$ 95,00
Dúvida: Qual o tempo de leitura, qual o tipo de esterilização
Informamos que o preço independente da dúvida está muito abaixo do mercado"
A Pregoeira, informa que o tempo de leitura seria de 3 horas a 24 horas, o tipo de esterilização
é a vapor e sobre o preço do item foi pesquisado no Site: bancodeprecos.combr e realizada
urna estimativa dos preços ofertados por diversas empresas, portanto, o preço é compatível
com o mercado.
"47
INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE V
EMBALAGEM: UND
2 UND
Ps 0,46 R$ 0,92
Dúvida: qual a finalidade da compra pois 2 indicadores classe V, será usado em apenas poucas
horas."
A Pregoeira, informa que a quantidade do material constante no Anexo I do edital atende a
necessidade do Município.
Pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de unir em um Lote do item 46 ao 53, no qual
será mais viável ao fornecedor vencedor"
A Pregoeira, informa que a licitação é menor preço por item, além disso, conforme informado
pela Secretaria de Saúde, tais matérias descritos do item 46 ao 53 não precisam fazer parte
mesmo item.
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A Pregoeira informa que fica 'mantida a data da sessão designada para o dia 26/06/2019 às
091100min (Horário de Brasília/ DF), no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br .
Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico
www.salinasdamargarida.baio.org.br .

Salinas da Margarida, 21 de Junho de 2019.
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