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OBJETIVO: 
Este documento responde publicamente o Pedido de Esclarecimento de         

fornecedor sobre os termos, descrições ou evoluções contidas no processo licitatório n° 012/2019.             

Sua circulação deve ser pública e disponível na plataforma web da instituição, além da resposta               

direta ao interessado (com pedido de confirmação de leitura). 

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

A empresa ESPECIALISTA Produtos para Laboratório S.A. na pessoa de          

sua representante sra. Fátima Macedo, formalizou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos           

da lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, tempestivamente, com as razões documentadas em sua            

correspondência datada de 22.01.2020 que seguirá incorporada nesta RPE. 

3 – RESPOSTA AO PEDIDO: 

Agradecemos o interesse do fornecedor, e sua prestimosa atenção no          

apontamento de falhas gráficas que cometemos ao migrar os dados do projeto básico para o edital                

de concorrência, e respondemos a seguir: 

a. Quanto a necessidade de equipamento, devido a nossa demanda apenas 01(um)           

equipamento para imunologia é o suficiente. Para as demais modalidades, a necessidade é             

a que consta no edital, ou seja, de 02 equipamentos; 

b. No texto, erroneamente saiu 150 testes/hora onde deveria sair 100 testes/hora; 

c. Confirmamos a exigência de troca de reagentes sem abortar a operação, mas sua própria              

missiva já cita que atende o solicitado, com abastecimento contínuo de amostras; 

d. Posições abertas para uso de reagentes de outras marcas: este tópico se aplica apenas              

para os equipamentos de uso no setor de bioquímica. 

Cabe lembrar que iremos pontuar/avaliar, dentro dos valores de referência, o           

que de melhor o proponente puder oferecer na competição. 

A presente RPE foi submetida ao crivo do Departamento Jurídico da Rede            

Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp (OAB-RS:105.453) para verificação de            

compatibilidade nas regras de compliance e foi habilitado a qualquer publicização. 
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Certos do seu empenho para participar deste processo licitatório, ficaremos          

no aguardo de vossa proposta comercial. 

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento           

auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que             

nos couber. 

Chapecó, 26 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Eng. J Fernando Meira da Rocha 
                       CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5 
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