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Trindade, 25 de setembro 2019. 

 

Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentods 

 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para locação de equipamentos para 

análises clínicas e fornecimento de reagentes e demais materiais necessários ao 

funcionamento do laboratório para fins das atividade de gestão desenvolvidas pelo 

IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos – HUTRIN. 

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

Resposta - Em que pese o solicitante não ter feito qualquer questionamento, entende o 

IMED que deve prestar os seguintes esclarecimentos: 

-   nenhum item exclui a participação de outros equipamentos, o item solicitado 

com velocidade de 150 testes/hora se mostra adequado e caso o interessado 

opte por apresentar um equipamento que com velocidade que seja de 150/hora 

e superior, assim poderá fazer; 

-   de fato existe a necessidade de correção de um item na RFP apresentada, qual 

seja: quanto ao Equipamento para Leitura Hematológica a contagem diferencial 

é de 3 partes (e não 5); 

-   com relação a menção na RFP de nome de produto, serão aceitos outros 

(equivalentes, genéricos, etc) desde que atendam o exigido; 
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-   serão aceitos equipamentos de mesmas características dos mencionados na RFP, 

desde que o rendimento seja igual ou superior e que possua sistema aberto; 

-   a exigência de back up é para a segurança da unidade de saúde e da contratante. 


