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A  

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES                                                                                     

EQUIPE DE LICITAÇÃO DELTA                                                                                                                          

PREGÃO ELETRÔNICO N°:149/2019/DELTA/SUPEL/RO                                                                                         

PREGEIRO SR JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA 

Pedido de esclarecimento. Nº 0001/2019 

  

L R F Batista Epp, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.859.630/0001-44, com sede na Rua Salgado 

Filho, Fundos Sub Esquina com Paulo Leal, nº 1616, Bairro Nossa Senhora das Graças, cidade de Porto Velho – RO, 

Cep 76.804-118, neste ato, representada pelo seu Diretor, senhor Leandro Ribeiro Fernandes Batista, portador da 

carteira de identidade civil nº 1052247 SESDEC/RO e CPF/MF nº 004.238.872-85, residente e domiciliado nesta 

cidade, a rua Salgado Filho nº 1616 – Bairro Nossa Senhora das Graças, vem a nobre presença de vossa excelência 

solicitar esclarecimentos referentes aos itens abaixo recorrente ao Pregão em epigrafe. 

A empresa vencedora deverá disponibilizar em sistema de comodato:  

Para o lote 02 deve ser entregues com 02 seladora bivolt ou 200V, em comodato, automática, com termostato para controle de temperatura, 

com capacidade mínima de selagem a 8 metros/minuto, própria para utilização com o produto adquirido PREFERENCIALMENTE 

INDICADO PELO FABRICANTE DO TYVEK, de forma a não danificar o insumo no momento da selagem. A empresa fornecedora do lote 2, 

deve prestar manutenção preventiva e corretiva do equipamento sempre que acionada.  

Para o item 03 deverá ser entregue com 02 incubadora consignada, compatível com o produto especificado e de acordo com as normas 

vigentes.  

Para o item 05 deve acompanhar 2 (dois) dispositivos reutilizáveis para teste desafio tipo PCD, que simule carga canulada, caso o insumo exija 

tal equipamento. 

 O pedido em questão se faz necessário, uma vez que se encontra vaga as informações referentes aos itens 03 e 

05. Os quais necessitam elucidar se o Comodato solicitado refere-se aos itens 03 e 05 do Lote 02 ou trata-se dos 

Lotes III e Lote V. 

 Sendo o que tínhamos para o momento e aguardando desde já sua resposta. 

 Desde já agrademos pela total atenção. 

Porto Velho – RO, 28 de agosto de 2019. 

                     

DIRETOR                                                                                                                                                                            

Leandro Ribeiro Fernandes Batista                                                                                                                                          

RG: 1052247 SESDEC/RO CPF: 004.235.872-85 


