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Para: vendasmg@inovacientifica.com.br

Prezada Luciana Duarte,
 
Agradecemos pelo pedido de esclarecimentos enviado e na oportunidade respondemos:
 

1.        O descri�vo do item do edital, em especial o item 03 (Substrato enzimá�co definido – DST) é o produto exigido por esta
autarquia e será aferido no ato de análise da (s) proposta (s) em confronto com o descri�vo e será exigido na íntegra – qual seja:

 
Substrato enzimá�co definido - DST Colilert - substrato enzimá�co definido ONPG-MUG para iden�ficação de coliformes totais e escherichia coli
em amostras de água potável, água bruta, água superficial, água subterrânea, água de reuso, água engarrafada e efluentes, com resultados
simultâneos e confirma�vos em 24h, sem a necessidade de reagentes adicionais para confirmação / Temperatura para incubação de 35°c a 37°c
por 24h, com janela de leitura de até 28h / capaz de suprimir até 2,0x106 de microorganismos heterotróficos por 100ml da amostra / Caixa com
200 unidades.
 

1.        A menção da marca “colilert” no descri�vo do objeto no edital tem o condão de esclarecer ao (s) licitante (s) a especificação do
produto que atenda a esta Administração Autárquica e não direcionar a aquisição do produto de uma marca ou de outra. Neste
caso, poderá o (s) licitante (s) apresentarem propostas de preços para produtos de outras marcas equivalentes e/ou superiores desde
que atenda as especificações completas exigidas no edital.
 
2.        O que direciona a classificação da (s) proposta (s) é todo o descri�vo do objeto e sendo assim, o (s) licitantes podem apresentar
produtos de quaisquer marcas desde que atendam ao descri�vo completo do objeto, na integralidade, isso quer dizer que, não
poderão apresentar proposta para fornecimento de produtos que atendam somente a “finalidade” que é análise de água. Não basta
que o produto seja u�lizado para análise de água, o que decerto, atenderia a finalidade, porém, não atenderia a demanda desta
autarquia que exige um produto com a observância das caracterís�cas técnicas do descri�vo do edital.
 

Certos de termos respondido a contento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
 
Atenciosamente,
Antônio de Pádua Resende
Pregoeiro
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____antes de imprimir, pense na preservação do Meio Ambiente _____  
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