PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017
REFERÊNCIA BB: 664138
Em atendimento aos pedidos de esclarecimentos encaminhados via e-mail em 10
de março de 2017 à esta Equipe, referente ao Pregão Eletrônico 006/2017 em epígrafe,
cujo objeto é aquisição Microscópio Biológico Trinocular, Lente Redutora para
Objetiva de Estereomicroscópio, Microscópio Biológico Binocular, Câmera trilha,
Binóculo para uso no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São
Carlos – UFSCar, campus Araras/SP, apresentamos a resposta visando sanar quaisquer
dúvidas em relação às disposições editalícias
.
As empresas apresentaram as questões abaixo, que seguem com a respectiva
resposta:
Questionamento 01:
“No Edital é solicitado lâmpada de halogênio 6V 3W halogênio, neste caso se ofertar o
equipamento com iluminação LED (iluminação superior a halogênio com uma vida útil de
até 30.000 horas), o mesmo seria aceito? ”
Resposta: Sim

Questionamento 02:
“No lote 01 do edital menciona inclinação de 45º graus, a inclinação do tubo binocular
poderia ser de 30º graus como opção, inclusive por possibilitar um maior conforto ao
usuário?
A opção acima mencionada não vai interferir na análise desejada, tendo em vista que é
o mais utilizado, tubo siendentof com inclinação de 30º graus com movimento giratório de
360º graus, possibilitando maior conforto ao usuário. ”
Resposta: Sim

Questionamento 03:
“Em relação aos lotes 02 e 04 solicitamos esclarecimentos: - ambos lotes estão com
valores inexequíveis em relação ao valor atual de mercado. – A descrição exigida no

edital para os referidos itens são de equipamentos e acessórios de boa qualidade, não
correspondendo com o valor de referência que consta no edital. Principalmente em razão
da oscilação do dólar. Sendo assim, solicitamos que revejam a data da pesquisa de
preços realizada para este processo licitatório, pois dificilmente conseguirão algum
fornecedor que ofereça equipamentos com a especificação desejada dentro dos valores
previstos para estes dois lotes. “
Resposta: O valor de referência está correto, devido média obtida por 3
orçamentos, onde a data de pesquisa de preços está dentro do prazo da legislação.

Questionamento 03:
Serão aceitas prorrogações no prazo de entrega? Qual o prazo mínimo e o máximo que
poderão ser aceitas nas prorrogações de entrega?
Resposta: O prazo de entrega a ser considerado encontra-se no item 3 do termo
de referência.

Questionamento 04:
“No Item 2 cita instalação feita pelo vendedor, porém o microscópio é um equipamento
simples que não necessitaria de uma instalação especializada, bastando ligar o mesmo
na energia. Caso houver dúvida do usuário poderia ser feito pelo telefone com o suporte
técnico? Pois cortaria o valor pela metade do equipamento se não necessitar enviar
alguém para efetuar apenas uma instalação simples...”
Resposta: A instalação pelo fornecedor será no caso de necessidade.

São Carlos, 16 de março de 2017.
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