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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018 
PROCESSO Nº 1789/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril do ano de 2019, às 13h45, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa MEDICAL CIRÚRGICA LTDA - 
EPP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 60.683.786/0001-10, referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR). 

 
 Da síntese dos questionamentos do licitante: 

 
Ao verificarmos a republicação referente ao Pregão Eletrônico nº 121/2018, especificamente ao que norteia o item nº 03 
do referido processo, observamos que o mesmo permaneceu-se inalterado, mesmo após deferimento da impugnação 
interposta tempestivamente quando da primeira abertura. 
Segue anexo peça impugnatória e o deferimento da mesma emitido em janeiro/19. 
Solicitamos por meio deste esclarecimento ao exposto e a devida correção do item conforme já julgado por essa R. 
Administração. 

 
Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 
 

Boa tarde! 
A modificação foi feita apenas na tabela onde os itens estão listados e não no descritivo, por isso a indicação do 
fornecedor. 
O termo de referência foi alterado, desvinculado os itens bisturi e coagulador de argônio. 
Atenciosamente, 
 

 
Em virtude dos esclarecimentos a disputa foi suspensa, o edital será modificado e republicado segundo os meios 

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