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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 186/2021
 
Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta

laboratorial (Agulhas/Tubos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do
Hospital Municipal São José.

 
ESCLARECIMENTOS:

 
Recebido em 19 de agosto de 2021 às 17h29min (documento SEI 0010196564).
 
1º Questionamento: "Informamos que o Edital contém em seu descritivo técnico, item

que dificulta a identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, o que em
tese dificulta nossa participação. Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos: ITEM 03: Tubo
(trace) sem aditivo para coleta de sangue a vácuo. Tubo (trace) sem aditivo para coleta de sangue a
vácuo, transparente, estéril, medindo 13x100 mm, aspiração de 6ml, para determinações de metais. Com
tampa plástica protetora e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Temos interesse em oferecer
proposta para o item acima oferecendo nosso produto com a seguinte descrição: Tubo para coleta de
sangue a vácuo com sistema de segurança (com rosca), em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril,
descartável, incolor, sem aditivo, volume 6.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na
cor branca. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks de 50 tubos; Dessa forma, questiono se será
aceita nossa proposta com tampa de sistema de segurança (com rosca)?"

 
Resposta: Informamos que não realizamos análise prévia de proposta e documentos.

Após a fase de lances as propostas arrematantes serão analisada pela área técnica para verificar se as
mesma atendem ou não ao exigido no edital.

 
 

Pregoeira
Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a)
Público(a), em 20/08/2021, às 09:46, 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 0010196698 e o código CRC C1D1A05E.
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