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Processo nº 052/14
Pregão Presencial nº 031/14
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Osmose Reversa Portátil
Assunto: Análise de Pedido de Esclarecimento

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentada pela empresa:  FRESENIUS  MEDICAL CARE 
LTDA. 

1. Da admissibilidade:

O Item XV, subitem 8 do Edital, assim dispõe: “Até 2 (dois)  dias úteis anteriores à data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório do Pregão.” 

Assim, entendo como tempestivo o pedido, posto que a abertura do certame se dará no dia 
06/06/2014 e o documento foi apresentado, no dia 03/06/2014 às 14:48 h, data na qual este 
Pregoeiro tomou conhecimento do pedido.

2. Do questionamento

A empresa FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA., apresentou o seguinte questionamento: 

- É solicitado no edital: Dois filtros de carvão ativado para redução de cloro livre. Essa exigência é cara-
cterística de uma só marca disponível no mercado. Nosso equipamento não utiliza dois filtros de car-
vão, somente um, porém usamos filtro de abrandador. De acordo com o exposto questionamos se nos-
so equipamento está apto a participar do certame.

3. Da Resposta da Área Técnica

Por  se  tratar  de  questão  predominantemente  técnica,  que  diz  respeito  unicamente  aos 
equipamentos, o questionamento foi submetido à análise da área técnica que se manifestou da 
seguinte forma:

- Sendo apenas esta a diferenciação, que não impacta na qualidade de filtragem da água, bem como não 
compromete a finalidade e a segurança da contratação, consideramos que a empresa FRESENIUS MEDI-
CAL está apta a participar do certame.

Pariquera-Açu, 04 de junho de 2014.

ELI BRAZ
Pregoeira


