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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA CONCORRÊNCI A N.º 041/18 

PROCESSO N.º 30.909/18 

 
                                         A Comissão Permanente de Licitações comunica 
esclarecimentos ao Edital, cujo objeto é a CONCORRÊNCIA N.º 041/18, PARA 
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - SETOR DE BIOQUIMICA (C OM CESSÃO DE 
APARELHO EM REGIME DE COMODATO)  

                            A Comissão, com informações da Secretaria de Saúde, 
esclarece que fica acrescido ao Edital, o descritivo do equipamento a ser 
disponibilizado em comodato: 

 
Detalhamento Equipamento em Comodato – Setor de Bio química  

 
FORNECIMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS (SENDO UM PARA BA CKUP) 
NOVOS ou com até 02 anos de uso, AUTOMATIZADOS, EM SISTEMA DE 
COMODATO E FORNECIMENTO DE KITS E REAGENTES PARA O SETOR DE 
BIOQUÍMICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FRANCA, COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
 
I – Especificações dos aparelhos a serem colocados  
 
A Empresa vencedora da Licitação será responsável pela colocação de (02) DOIS 
equipamentos sendo: 
-01 (um) equipamento principal novo ou com até 02 anos de uso , comprovado por 
nota fiscal, no Laboratório Municipal de Franca, no sistema de comodato, totalmente 
automatizado, sendo necessário que realize, no mínimo, 400 testes 
fotométricos/hora, incluíndo módulo ISE; que possua sistema randômico e modo de 
urgência, com lavagem automática das cubetas e/ou cubetas descartáveis; que 
permita a utilização de tubos primários (5, 7 e 10 mL), cups e amostras pediátricas; 
que mantenha os reagentes refrigerados no aparelho; que seja compatível com 
impressora do tipo Laser. 
-01 (um) equipamento para backup, novo ou com até 02 anos de uso,  totalmente 
automatizado, sendo necessário que realize no mínimo, 300 testes 
fotométricos/hora, incluíndo módulo ISE; que possua sistema randômico e modo de 
urgência, com lavagem automática das cubetas e/ou cubetas descartáveis; que 
permita a utilização de tubos primários (5, 7 e 10 mL), cups e amostras pediátricas; 
que mantenha os reagentes refrigerados no aparelho; que seja compatível com 
impressora do tipo Laser. 
 
A Empresa vencedora da Licitação será responsável ainda pela instalação e 
manutenção de um aparelho de purificação de água (osmose reversa ou outra 
tecnologia aprovada para uso no setor) para fornecimento de água purificada para 
os aparelhos citados acima, que serão colocados neste Laboratório, além de prestar 
assistência preventiva e corretiva também neste aparelho, tendo um prazo também 
de 48 horas a partir da abertura do chamado.   
 
II- Dos kits a serem fornecidos pela Empresa venced ora 
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A Empresa vencedora da licitação deverá fornecer TODOS os kits e reagentes 
necessários para a realização dos exames compatível com o aparelho fornecido,  
listados no Anexo I desta solicitação. 
 
III - Das Condições Gerais do Contrato  
 
1. Nos preços, deverão estar inclusos todos os custos com consumíveis e insumos, 
tais como cubetas e controles, e o que for necessário para o perfeito funcionamento 
do equipamento, incluindo montagens,  instalação, transporte, assistência técnica 
do equipamento durante o período de contratação, sem exibir qualquer ônus 
adicional, além do proposto inicialmente; 
2. A contratada deverá oferecer um programa de treinamento prático sobre o 
manuseio do equipamento logo após a instalação do mesmo, sem qualquer ônus 
adicional; deverá apresentar manuais técnicos e operacionais escritos em 
português 
3. A contratada deverá oferecer garantia permanente de assistência técnica para o 
equipamento cedido temporariamente e gratuitamente, garantindo a manutenção 
preventiva e corretiva, sempre que necessária, com atendimento em no máximo 48 
(quarenta e oito horas) após a solicitação, procedendo a troca da peça ou do 
próprio equipamento, se necessário, sem qualquer ônus para a contratante, além do 
valor estipulado inicialmente; que possua manutenção via web (acesso remoto), 
sem ônus para a contratante do serviço.  
4. Por tratar-se de produtos laboratoriais, cuja validade é curta, a entrega deverá ser 
feita parceladamente de acordo com a necessidade do setor, devendo ser efetuada 
em no máximo 72 horas (setenta e duas) horas após a solicitação. 
5. Previsão estimada de consumo dos produtos e reagentes será de 12 (doze) 
meses. 
6. Todos os produtos e reagentes deverão ter prazo de validade de no mínimo 06 
(seis) meses. 
7. A contratada deverá, durante a execução dos serviços, atender a todas as 

condições estipuladas no edital de licitação; 
8. A contratada deverá fornecer Programa de INTERFACEAMENTO  com o Sistema 
de Gestão Laboratorial de nosso Laboratório, sendo responsável por deixar em 
perfeito funcionamento a comunicação entre máquina/sistema 
9. No ato da instalação do aparelho, o mesmo deverá passar por processo de 
validação técnica pelos profissionais de nosso Laboratório.  

                                        Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições 
do Edital, bem como a data do certame. 

 
 
Fernanda Cristina Zuviollo 
Presidente da Copel 
 
 

Raquel Cristina de Araújo Viscondi                   Sergio Luiz Romero Gerbasi                                               
Membro           Membro 


