
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 099/2016  
Processo nº 1794/2016 

 
 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 10/10/2016 às 11:05 horas  que informam dúvidas sobre con-
dições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 
Pergunta:  “BOM DIA  

Senhores (as) Pregoeiro (as) 
Vem por meio desta dar sugestão e solicitar a gentileza para que o edital acima citado seja, reanalisado tanto o 
descritivo técnico quanto aos valores  estimados.  
  
Exemplo Item 05 : 
APARELHO DE INALACAO COMPLETO  APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS com dez (10) 

SAÍDAS: Desenvolvido para o uso de micro-nebulizadores medicinais, permitindo a utilização de até 10 inaladores 
simultâneos - Seu sistema de compressão com motor totalmente isento de óleo proporciona ótimo fluxo de ar (70 
L/min.) - É móvel e de fácil manuseio, possibilita volume de ar com baixo consumo de energia - Base com acaba-
mento em pintura eletrostática a pó e rodízios - Carenagem confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-
coat isoftálico. Possui haste para deslocamento do equipamento. 
VOLTAGEM: 127 ou 220V - FREQUÊNCIA: 60 Hz. - PRESSÃO MÁXIMA: 8,0 bar. POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 HP. 
ROTAÇÃO: 1.750 RPM. TENSÃO: 127 ou 220 Volts. DIMENSÕES: Comp.: 370mm Larg.: 350mm Alt.: 840mm PE-
SO: 16 kg 
R$ 242,83 (Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos ) 
Informo que este valor refere-se a um APARELHO DE INALACAO de 01 saída e não 10 saídas como solicitado 
no Edital. 

  
Item 69 
19663-NEBULIZADOR        

Central de Nebulização com 3 saídas e carro de suporte - Inalador de Aerosol com 03 saídas. Carro suporte e rodí-
zio de 3. Suporte para máscaras. Kit de nebulização. Compressor isento de óleo. Régua com válvula de impacto. 
Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz. Rotação 1750 rpm. 40 ou 80 libras. Protetor térmico (desliga o aparelho automa-
ticamente com superaquecimento ou descarga elétrica). Disponível 110 ou 220 v.                   
R$ 1.299,50 ( hum mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos )  
  
Item 14  
16361 - AUTOCLAVE       

Autoclave Horizontal Ecosuper AHMC-5 21 Lts. C/ Reservatório 110/220V. 
Características: Câmara em aço inox: Maior segurança e durabilidade ao seu equipamento. Painel digital: Praticida-
de e agilidade ao usuário. Secagem com porta fechada: Segurança no processo de esterilização 09 ciclos pré pro-
gramados de esterilização: Maior versatilidade. Adequados para esterilizar diferentes tipos de materiais. Reservató-
rio de água: permite ao usuário a reutilização de água destilada. Prático, econômico e ecologicamente correto.   
1 ciclo extra somente de secagem: facilidade e segurança de que seus materiais estejam sempre secos e sem pos-
sibilidades de recontaminação  Temperaturas esterilização de 121º, 127º e 134º:Temperaturas adequadas para 
diferentes tipos de materiais. 29 dispositivos de segurança: tranquilidade e segurança ao usuário/profissional. 
Controle de identificação exclusivo para cada equipamento. Display de Cristal Líquido: interface intuitiva e simples. 
Dimensões: Dimensões externas: 540 x 465 x 500 Dimensões internas: Ø 304 x 320  Itens Inclusos: Copo graduado; 
Mangueira já instalada no equipamento; Manual de instruções; 03 Bandejas. Garantia:12 meses de garantia. Volta-
gem:110/220V. Certificações: ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 Gestão de Projetos Certifica-
do de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro na ANVISA sob o número 10259750009 
Registro na ANVISA: 10259750009. MARCA SUGERIDA: SERCON, SIMILAR OU SUPERIOR.                            
  
OBS: Descritivo totalmente direcionado para a SERCON 

  
  
Item 16 e 18  

6411- BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO                



 
Balança digital portátil - com quatro sensores de calibração de peso; plataforma de vidro temperado de alta resistên-
cia; suporta até 150kg; divisão: 0,1kg; visor digital LCD; auto-zero e desligamento automático; indicação de pilha 
fraca (LO); indicação de excesso de peso (o-Ld; alimentação: 1 pilha 3V CR2032 (inclusa) 
Correção : Balança digital portátil  (retirar BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO ) 
  
item 25  
25006-BOMBA DE INFUSAO AMBULATORIAIS   

Bomba de infusão de equipo dedicado, volumétrica peristáltica de roletes, para infusão de soluções por via enteral 
ou parenteral com controle eletrônico programável. Possui função de titulação, zerar volume, bolus, juste do volume 
do alarme e memória da última infusão. Possui detector de ar-na-linha com possibilidade de desligamento somente 
para administração de terapia enteral. Sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados (oclusão, ar-
na-linha, ausência de gotejamento, infusão completa, fim de infusão parcial, bateria baixa, bateria crítica, espera, 
fluxo livre). Com bateria e configuração adulto e infantil.  
R$ 213,00 (DUZENTOS E TREZE REAIS)  
Informo que o valor esta totalmente errado este produto deve custar no mercado em media de R$ 9.000,00 a R$ 
10.000,00 
  
item 27 
14947-CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL     

Cadeira de Rodas: em aço inoxidável, dobrável, ad 40 cm, assento e encosto em nylon, apoio para braços removí-
vel, apoio para os pés removível e reciclável; rodas traseiras 24", pneus infláveis e rodas dianteiras de 4", pneus 
macios; modelo adulto medidas totais 0,63 x 1,29 x 0,98 h, em tecido impermeável com suporte de soro e capacida-
de de 110 a 160 KG.              
R$ 728,64 (SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ) 
  
PARA ESTE ITEM PRECISA SE DEFINIR QUAL É O PESO CORRETO ATÉ 110 OU ATÉ 160 KG, OS VALORES 
TAMBÉM PRECISARIAM SER CORRIGIDOS. 
E VERIFICAR O MATERIAL em aço inoxidável SUBSTITUIR por aço Carbono. 
  
ITEM 68 
37641-MONITOR MULTIPARAMETRO   

"Multiparâmetro com eletrocardiograma, bateria, oximetria, pressão não invasiva, respiração, SPO2, temperatura, 
monitor em LCD, tela até 12", capnografia, e pressão invasiva.  
R$ 8.300,00 ( oito mil e trezentos reais ) 
Informo que o valor deve custar no mercado em media R$ 42.000,00 
  
Sem mais para o momento fico no aguardo de seu retorno 

 Obrigada ".  Transcrito conforme recebido no pedido de Esclarecimento. 
 

Resposta: Item 5 – Valor Corrigido para R$ 3.479,00 

Resposta: Item 69 – Não foi indicada a correção Necessária. 

Resposta: Item 14 – Corrigido a descrição no Termo de Referência 

Resposta: Item 16 – Corrigido a descrição no Termo de Referência 

Resposta: Item 18 – Corrigido a descrição no Termo de Referência  

Resposta: Item 25 – Valor Corrigido para R$4.800,00, 

Resposta: Item 27 – Valor corrigido para R$1.950,00 e Capacidade para até 160Kg 

Resposta: Item 68 – Valor corrigido para R$13.000,00  

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

José Ricardo Alves de Oliveira 
Analista de Licitações 

*Original assinado nos autos do processo 


