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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0043 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material hospitalar para Unidades do Sesc Pará. 

ADENDO Nº I – 26/09/2019 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer do setor requisitante do Sesc Pará, conforme abaixo: 
 

 Esclarecimento 1: “Solicitamos esclarecimentos sobre o quantitativo final para os itens 01, 02, 
03 e 05, conforme abaixo. 
Esta unidade está comprando, por exemplo: 
2.611 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Pequeno ou seja 522.200 kits ? 
1.902 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Medio ou seja 380.400 kits ? 
1.199 caixas com 400 unidades de Pinça cheron descartável ou seja 479.600 pinças? 
 107 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Pequeno ou seja 21.400 kits ? 
Se a intenção for a aquisição de itens com 200 unidades, o quantitativo final deveria ser 
múltiplo exato. ” 

 
Resposta: Esclarecendo as dúvidas da licitante por item: 
 
A) 2.611 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Pequeno, ou seja, 522.200 kits? Compreende 
exatamente 2.611 unidades de kit Papanicolau Pequeno. Apenas foi mencionado que em cada caixa 
poderá conter 200 unidades de kit Papanicolau Pequeno. Seriam aproximadamente 13 caixas. 
 
B) 1.902 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Medio, ou seja, 380.400 kits? Compreende 
exatamente 1.902 unidades de kit Papanicolau Médio. Apenas foi mencionado que em cada caixa 
poderá conter 200 unidades de kit Papanicolau Médio. Seriam aproximadamente 10 caixas. 
 
C) 1.199 caixas com 400 unidades de Pinça cheron descartável, ou seja, 479.600 pinças? Compreende 
exatamente 1.199 unidades de Pinça Cheron. Apenas foi mencionado que em cada caixa poderá 
conter 400 unidades do item. Seriam aproximadamente 5 caixas. 
 
D) 107 caixas com 200 unidades de Kit Papanicolau Pequeno, ou seja, 21.400 kits ? Compreende 
exatamente 107 unidades de kit Papanicolau GRANDE. Solicitamos atentar para o Tamanho dos 
Especulos solicitados na RCMS. Neste caso seria 1 caixa contendo 107 unidades de especulos 
tamanho Grande. 
 
OBS.: "Se a intenção for a aquisição de itens com 200 unidades, o quantitativo final deveria ser múltiplo 
exato." 
 
Quanto à afirmativa acima, o quantitativo solicitado por item foi feito de acordo com a estimativa anual 
do Regional Pará, lembrando que a aquisição destes materiais serão feitos de forma parcelada 
(registro de preço), ou seja, de acordo com a necessidade de cada atividade no decorrer do ano. Ao 
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ser mencionado que em cada caixa poderá conter 200 unidades, serve apenas como parâmetro de 
volume conforme a aquisição de anos anteriores. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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