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PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 047/2014 

INTERESSADO:  CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 

ASSUNTO: Solicitação de Esclarecimentos Pregão Eletrônico nº 037/2014 

DATA: 27/11/2014 

 

Pedido de esclarecimento solicitado pela empresa CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

DIAGNOSTICOS LTDA, referente ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 037/2014, 

que tem como objeto a Aquisição de Medicamentos, Material para Exames Laboratoriais, Material 

Odontológico e Material Hospitalar em Geral para Atendimento à Farmácia Básica, Ao 

Laboratório Municipal, Consultórios Odontológicos e o Atendimento Ambulatorial do Município 

de Novo Mundo – MT, com data de abertura de proposta marcada para o dia 03/12/2014, às 09:30 

horas e início da sessão de disputa de preços dia 04/12/2014, às 10:00 horas através do site 

www.bll.org.br. 

 

Os esclarecimentos servem para sanar as possíveis dúvidas que possam ocorrer sobre 

aspectos do instrumento convocatório, por isso, transcrevemos os questionamentos na íntegra e as 

respostas que poderão servir para outros possíveis participantes. 

 

Passemos então, aos questionamentos na íntegra e respostas da Unidade Técnica: 

 

A interessada, questiona sobre o item 20037 do anexo I do edital (lancetas) em que pede que a 

embalagem das lancetas seja caixa com 200 unidades cada. A empresa esclarece que possui a 

mesma lanceta constante do Edital, atendendo por completo o descritivo, no entanto com embalagem 

de 100 unidades por caixa e questiona se poderá participar com o produto que dispõe, sendo caixas 

com 100 lancetas cada.  

 

Recebido o e-mail, a pregoeira encaminhou para a unidade demandante, para se manifestar 

sobre os produtos apresentados, que fez na seguinte forma: 

 

Senhora Pregoeira, 

Em resposta ao questionamento feito pela empresa interessada em 

participar do certame, CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
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DIAGNOSTICOS LTDA, enviado por Vossa Senhoria para nossa 

manifestação, informamos que o referido produto poderá se enquadrar 

na demanda existente, desde que ao cotar o preço unitário (caixa) leve 

em consideração que se for o vencedor do item deverá entregar 200 

lancetas por unidade solicitada. 

 

Entendo que a área demandante aceitou que o produto poderá ser cotado desde que observe 

que deverá cotar 200 lancetas por unidade. 

 

Sendo o necessário para o presente. 

 

 

Roberta Mezalira Venturoso 
Pregoeira Oficial 


