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Âo

Pregoeiro(a) - CPL

PEDI§O DE ESCLARECTMENTO

Processo: Aquisiçâo eventual e futura de produtos de lavanderia hospitalar com

cessão de ioquipamentos dosadores eletrônicos em regime de comodato,

destinado a iatender o setor de lavanderia do Hospital ítfrunicipal de lnrperatriz -

HMI e Hospital Municipal lnfantil - HMll da §ECRETARIA MUNltlPÀL DE §AUDE -

§EMUS.

Em resposta ao e-mail atendimento@impe,f,.Atriz.me..qov.br de responsabilidade da

comissão perrnanente de licitação - CPL, encaminhado a esta secretaria na data de 28

de junho de 2021, com pedido de esclarecimento. feito pela empresâ TETRACLEAN

COMERCIQ §E PRODUTO§ DE Llt\llPEZA LTDA, com os seguintes questionanrentos.

' Do Pedido

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, interessada no rertame em referência. vem solrcilar.
lempestivamente, o esclarecimento conÍorme a seguir;

Item 1: na descriçâo detalhada consta po biodegradável e na unidade de fornecrnrento
conta litro
Item 2; na descrição detalhada consta produto umectante para lavagem de talheres.
Louças e piso etc. ao invés de tecido. Alêm disso apesar
de constar a.unidade fornecimento em Litro, não é explicado se é em frasco, galâo ou
bombonas
Item 3. O alvejante de tecido ó descrito como como po, mas conrta como unidade de
fornecimento iitro.
No item 4: o neutralizante quimico usualmente é apresentado pela indústria química ern
galâo de 5 litros ou bombonas e não em Írasco de 1 litro.
No item 5: na descriçâo consta amaciante com base neutra, rnas pede composiçâo
alcalina.
solicitamos que a empresa nos envie também sua planilha de composiçáo de custos

dos insumos (uniformes, equipamentos. materiais e epi's) para melhor análise.

No que diz respeito aos rtens çitado pela empresa, '1.2, 3,4, e 5. devido à fslta

de detalhamento idôntica aos itens a serêm licitados ern virtude da inativaçâo gradual
:

de alguns codigos pelo gestor do SIASG, no catalogo do portal de serviços, utilizamos
i
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genérica afim da Íluidez do certame çolicitamos â empresa que se

do descritivo constante nos anexos dos termos de referêncla, quê

real necessidade desta secretaria.

para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramCIs os votos de

Atenriôsamente"

rrrõ.9OV. e-mail;
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