
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 334/2021

Objeto: Aquisição de insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização para
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 08 de outubro de 2021 às 10h48min (documento SEI 0010705415).

1º Questionamento: "No descritivo do item 21, não ficou claro qual o produto exato
a ser  adquirido.  É solicitado  indicador  biológico  para  vapor  a  baixa  temperatura  e  formaldeído,
porém tratam-se  de  indicadores  distintos,  ou  seja,  devemos cotar  indicador  para vapor  em baixa
temperatura (peróxido de hidrogênio ou plasma) ou em formaldeído?".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitada
manifestação  ao  setor  solicitante,  por  intermédio  do  Memorando  SEI  0010705428.  Assim,  em
resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010744951, transcrito a seguir:

O  item  ofertado  deve  ser  indicado  para  Vapor  à  Baixa
Temperatura e Formaldeído (VBTF), conforme descrito no
edital; o sistema VBTF é considerado baixa temperatura.

2º Questionamento: "Com relação ao item 38 – Pacote Bowie & Dick, é citada a
norma europeia. Gostaríamos de confirmar se devemos apresentar proposta no padrão europeu (7kg)
ou americano (4kg)?"

Resposta:  Considerando  o  pedido  de  esclarecimento  acima,  informo  que  foi
solicitada manifestação ao setor solicitante, por intermédio do Memorando SEI 0010705428. Assim,
em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010744951, transcrito a seguir:

Para o item 38, serão aceitos itens no padrão europeu ou
americano;  no  descritivo  é  indicado  padrão  AAMI
(americano) ou europeu.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Pregoeira
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Portaria nº 278/2021

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Baumer, Servidor(a)
Público(a), em 14/10/2021, às 16:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010752965 e o código CRC 8F31E7AA.
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