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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SANTA 
FELÍCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.  
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 08h10, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa 
PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
Interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 19/2021 da Prefeitura de São Carlos, a empresa LAC Com. E Man. De Equip. Méd. Hosp. 
Ltda - EPP, CNPJ 72.852.536/0001-46, sediada na Rua Uirapuru, 620, Jd. São Gonçalo, Campinas/SP, CEP 13.082-706, vem, 
respeitosamente, questionar: 
 
19. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir do momento do recebimento da 
Autorização de Fornecimento expedida pela PMSC/SMS. 
Comercializamos produtos importados da marca Mindray, e com o atual cenário logístico, resultado das condições impostas pela pandemia, 
estamos com prazos de fornecimento superiores ao solicitado em edital. 
Com isso, questionamos. 
Aceitarão pedido de prorrogação no prazo de entrega para os itens deste processo? 
Além dos prazos, solicitamos retificação das informações dos produtos solicitados. 
Na página 13 são apresentados os lotes: 
Na página os descritivos são ordenados por número de itens: 
Na página 15, o item monitor de sinais vitais (provavel lote 5 devido a quantidade apresentada e de acordo com as informações de lote 
disponíveis no site licitacoes-e) esta expresso como item 8. 
E não há descritivo do monitor que corresponderia ao lote 6 'monitor multiparâmetro'. 
Com isso, solicitamos revisão dos descritivos e dos lotes dos produtos, para que possamos identificar a melhor solução em equipamentos e 
apresentar proposta de produtos que atendam a necessidade do UPA Sta Felicia. 
Estas informações são imprescindíveis para definir nossa participação no certame. 
 
RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE 

Em virtude da pandemia podemos ampliar o prazo para 35 dias úteis 

 

RESPOSTA DA EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES 

O edital será revisto e readequado. 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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