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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICiPIO DE TMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS ISUS

Oficio GL n.o 04012020
lmperatriz- MA, 30 de julho de 202O.

llmo (a)

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo: 02. 1 9. 00. 595212019-SEIUUS

Assunto: aquisição eventual e futura de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de lmperatriz e suas coordenações.

CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, via e-mail, contra o edital

do Pregão eletrônico no 1112020 - CPL, temos a expor o que segue:

1. DO PEDIDO

Requerem
"...o Edital

menciona em sua Anexo l- Materiais Correlatos, no
descritivo técnico do item 2:

2 - Acido peracético, composição; associado ao
peroxido de hidrogênio e ác. Acético,
concentrações: 5% + 27%a, forma física: solução
aquosa - (EXCLUSIVA PARA ME EPP -
LC 1n/46 - Att 48, inciso l).

No que se refere a esÍe item, cabe questionar:

Qual o local será utilizado? Ou se.p'a, qual a
finalidade de uso do produto?

- O produto será utilizado para esterilização de
máquinas de hemodiálise?..."
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2.DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se

manifestou da seguinte forma;

"Em relação aos esclarecimentos solicitados, informo:

Limpeza e desinfecção de materiais cirúrgicos

) Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pelo interessado,

ALPHARAD COM. lMP. E EXP. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA., via e-mail,

contra o edital do Pregão eletrônico no 1112020 - CPL, temos a expor o que segue:

í. DO PEDIDO

Requerem
"...Peço lhes a gentileza de informar as medidas

das agulhas do item 33, 34 e 35, porquanto só
consta o gauge...."

2.DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se

manifestou da seguinte forma;

"Em relação aos esclarecimenfos solicitados, informo:

O tamanho das agulhas são 6.8 Máx

) Reportando-me. ao pedido de esclarecimento interposto pelo interessado, UNIT

COMERCIAL LTDA., via e-mail, contra o edital do Pregão eletrônico no 1112Q20 -
CPL, temos a expor o que segue:

1. DO PEDIDO

Requerem
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"...se possível gostaria de sanar um dúvida com
relação aos iÍens 33,34,35 e 175
Os iúens 33,34 e 35 gosÍaria de saber o comprimento
da agulha de mielograma, no edital esÍá
especificando apenas o Gauge,
33: 14 gauge
34: 16 gauge

35:18 gauge

O ltem 175, gostaria de saber se para uso em
disparador ou é apenas uma agulha automática? Se
for uso em disparador qual sera o disparador
utilizado?

2.DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se

manifestou da seguinte forma;

"Em relação aos esclarecimenfos so/lcffados, informo:

. Sobre os itens 33, 34 e 35 o tamanho das agulhas são 6.8 Máx.

o Sobre o item 175 é uma agulha automática.

* CONCLUSÃO

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, recebo o

pedido de esclarecimento interposto e encaminho os devidos esclarecimentos do

Edital do Pregão Eletrônico No 1112020 - CPL.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de

estima e apreço.
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