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A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/ GO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021

PROCESSO Nº 428/2021

ESCLARECIMENTO -  ITEM 16

A empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ:

07.540.203/0001-10, sediada na rua Evaristo de Antoni, 1150, Bairro São José, Caxias

do Sul/RS - CEP 95.041-000, por meio de seu representante legal, vem solicitar

esclarecimentos referente a especificação técnica exigida para o Item 16 do

processo supramencionado, conforme alegações aduzidas no decorrer deste

documento.

1 - DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA O ITEM 16:

Senhores, a especificação técnica exigida para o Lote Mesa Cirúrgica Elétrica,

contém pequeno trecho que geram dúvidas aos licitantes interessados em

participar deste processo licitatório, ou seja, de certa forma impedem a plena

participação das marcas e fabricantes, uma vez que às características induzem ao

erro das empresas interessadas em participar da disputa do item, gerando

sentido de ambiguidade à finalidade do item.

Portanto, disponibilizamos abaixo o trecho da especificação técnica exigida para o

Item 16 - Mesa Cirúrgica Elétrica, na qual contém condição de ambiguidade ao

processo licitatório:
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“…Coluna e base - devem ser constituídas de aço

inoxidável;…”

2 - DOS QUESTIONAMENTOS

Senhores, em relação ao material exigido para a Coluna e Base da mesa cirúrgica,

necessitamos que seja esclarecido se o material de fabricação em “aço inoxidável”

como está disposto na especificação, condiz com o material de fabricação da base

e coluna e nao da mesa cirúrgica, ou ainda, se trata do material exigido o para o

revestimento da base e coluna do equipamento? Necessitamos realizar este

questionamento, uma vez que gera dúvida às licitantes interessadas em

participar do processo.

DOS PEDIDOS FINAIS

Sendo assim, solicitamos que respondam os questionamentos apresentados, a

fim de que possamos participar do processo licitatório corretamente, sem

impedimentos ou posteriores indagações desnecessárias e intempestivas.

Caxias do Sul/ RS, 03 de Dezembro de 2021.

Henrique Klein Neto

Representante Legal/ Procurador

CPF: 003.548.599-00
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