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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
  

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 725/2020/DELTA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0062.385890/2020-46/SESAU 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais (adaptador para coleta múl�pla, agulha, tubo para coleta
de sangue a vácuo com sistema de segurança entre outros) para atendimento das necessidades na realização de coleta sanguínea
para a realização de exames laboratoriais de pacientes do sistema de saúde estadual, da Rede de Patologia Clínica do Estado de
Rondônia por período de 12(doze) meses.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria nº 132/2020/GAB, publicada
no DOE do dia 05 de Novembro de 202020, em resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO recebido, vem neste ato esclarecer o que se
segue:

Considerando que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no Termo de Referência (especificações técnicas
de item), enviamos o pedido, e anexos, via Sei à LEPAC-ASTEC  (0015675076),  para manifestação, pelo que discriminaremos o assunto
resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade. As respostas também constam abaixo.

 

► EMPRESA “A” - TERMOS DA EMPRESA:  Greiner Bio-One Brasil -  (0015674764)

Item 11: TUBO PARA COLETA de sangue a vácuo, em pet, tamanho 16x100mm, estéril, descartável, incolor, com a�vador
de coágulo e gel separador, volume 8,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora, Tampa com rosca de segurança.
Apresentação bandeja/rack com 50 ou 100 tubos. Temos interesse em oferecer proposta para o item acima oferecendo nosso produto
com a seguinte descrição: Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 16 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com
a�vador de coágulo e gel separador, volume 8.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha
amarela, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Atento que os tubos cujo o tamanho é 16x100mm,
são sem rosca. Dessa forma, ques�ono se será aceito a nossa proposta?

 

► EMPRESA “B” - TERMOS DA EMPRESA: Produtos Médicos Hospitalares LTDA (0015675065)

Vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame apensado. No aguardo. Agradecemos a
atenção.
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►RESPOSTAS DA LEPAC-ASTEC

Em atenção ao pedido de esclarecimento constante dos documentos 0015674764  (Pedido de esclarecimento Greiner
Bio-One Brasil) e 0015675065 (Pedido de esclarecimentos da Produtos Médicos Hosp), esclarecemos que serão aceitos os produtos
ofertados por ambas as licitantes, conforme consta nos respec�vos pedidos de esclarecimento  (0015674764  e  0015675065).

Sendo o que há para o instante, devolvemos os autos para con�nuidade dos atos nesta SUPEL-DELTA. 

Atenciosamente.

PAULO JOSÉ GIROLDI

Coordenador LEPAC/RO

 

Tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de esclarecimentos, informamos que permanecem inalteradas todas
as cláusulas do edital, e em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a
qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, fica man�do o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo:

 DATA: 19/01/2021 às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF) 
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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            Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio através dos telefones (69) 3212-9265 ou pelo
email: delta.supel@gmail.com.

 

Porto Velho, 18 de Janeiro de 2021.

 

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira -  Equipe DELTA/SUPEL

SUPEL/RO - Mat. 300148746

Documento assinado eletronicamente por Fabíola Menegasso Dias, Pregoeiro(a), em 18/01/2021, às 09:27, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0015721206 e o código
CRC 008719E3.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0062.385890/2020-46 SEI nº 0015721206
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