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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Eletrônico nº 066/2020 

Nobre licitante, 

Em atenção ao e-mail recebido em sexta-feira, 3 de julho de 2020 12:41, que 
informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre 
elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder: 

 
Pergunta:  

Temos dúvidas em alguns itens. São eles: 
 
Nos itens: 06, 07, 08, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, no descritivo consta 

caixa com um número de unidades, porém a unidade de medida é unidade e o valor 
de reserva é em unitário... qual realmente será requisitado? Em unidades ou em 
caixas? 

 
No item 83 no descritivo consta o kit tanto com 40 testes como com 20 testes. 

Qual quantidade de testes vocês querem mesmo no kit? 
 
No item 94 no descritivo consta primeira 100 unidades e logo no final consta 

caixa 10x100. Qual será fornecido, pois o valor de reserva encaixa-se no de 1x100? 
 
No item 108 fica ambíguo, pois o papel quantitativo é para uma finalidade e 

pedem para prova de coagulação que seria o qualitativo... qual vocês querem 
realmente? 

 
Item 112 no descritivo pede pacote de 10 unidades, porém a unidade de 

medida é em unidade e o valor de reserva também... qual será pedido? Pacote com 
10 unidades ou unitário? 

 
Item 116 descritivo com caixa de 500 unidades, medida em unidade e o valor 

de reserva em unidade... qual seria o pedido? 
 
Item 119 começa solicitando placa 80x15 e no decorrer do descritivo consta 

80x20. Qual será solicitado? 
 

Resposta: Caro Sr. Licitante; respondendo ao seu questionamento, informo que: 
 
Venho através deste esclarecer as dúvidas solicitadas sobre alguns itens referente 
ao pregão eletrônico 066/2020 de Insumos laboratoriais. 
 
O item 05: A quantidade de AGULHA DESCATAVEL 25 X 8 solicitada será por 
unidade, ou seja, 10.000 unidades de seringas. 
 
No item 06: A quantidade de AGULHA HIPODEMICA DESCATAVEL 20X5, 5 
solicitada será por unidade, ou seja, 10.000 unidades de seringas. 
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No item 07: A quantidade de AGULHA HIPODEMICA DESCATAVEL 25X7solicitada 
será por unidade, ou seja, 28.000 unidades de seringas. 
 
No item 08: A quantidade de AGULHA HIPODEMICA DESCATAVEL 25X8 solicitada 
será por unidade, ou seja, 18.000 unidades de seringas. 
 
No item 167: A quantidade de TUBO COM EDTA solicitada será por unidade, ou 
seja, 55.000 unidades de tubos. 
 
No item 168:  A quantidade de TUBO CÔNICO PLÁSTICO PARA URINA (correto) 
solicitada será por unidade, ou seja, 1.000 unidades de tubos. 
 
No item 173: A quantidade de TUBO P/COLETA DE SANGUE C/CITATO SODIO 
solicitada será por unidade, ou seja, 5.000 unidades de tubos. 
 
No item 174: A quantidade de TUBO P/COLETA SANGUE VACUO 10 ml VEMELHO 
solicitada será por unidade, ou seja, 5.000 unidades de tubos. 
 
No item 175: A quantidade de TUBO P/COLETA Á VACUO C/CITATO 4 ml AZUL 
solicitada será por unidade, ou seja, 8.000 unidades de tubos. 
 
No item 176:  A quantidade de TUBO P/COLETA Á VACUO COM 
FLUORETO(correto)4MLsolicitada será por unidade, ou seja, 5.000 unidades de 
tubos. 
 
No item 177: A quantidade de TUBO VACUO GEL SEPARADOR (correto) TAMPA 
AMARELA solicitada será por unidade, ou seja, 50.000 unidades de tubos. 
 
No item 83: KIT HCG TESTE GAVIDEZ C/ 40 TESTES desconsiderar onde se lê 20 
testes, ou seja, a quantidade solicitada será 85 kits contendo 40 tiras de teste cada. 
 
No item 94: A quantidade de LAMINULA 24 X 24MM C/100 solicitada será 1 x 100 
unidades de lamínulas, ou seja, 20 caixas contendo 100 lamínulas em cada. 
 
No item 108: PAPEL FILTO PACOTE COM 100 UM desconsiderar onde se lê 
quantitativo e substituir por qualitativo. 
 
No item 112: A quantidade de PIPETA DE WESTEGEEN P VHS EM VIDRO(correto) 
solicitada será por unidade, ou seja, 20 unidades de pipetas. 
 
No item 116: A quantidade de PIPETA PAUSTER DESC. GRADUADA (correto) 3ML 
solicitada será por unidade, ou seja, 500 unidades de pipetas. 
 
No item 119: PLACA DE PETRI 80 X 15MM desconsiderar onde se lê 80 x 20mm, 
ou seja, o correto seria 80 x 15 mm. 
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Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos 
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
 

*Adriano Conceição de paula 
Pregoeiro 

*Original assinado nos autos do processo 


