
 

 

 

 
 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000  

 
 

Tomada de Preços  n.º 01/2020 

 

Assunto: Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital 
Regional de Bebedouro 
 
ESCLARECIMENTO - 03  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços  n.º 01/2020, que 
objetiva o Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital Regional de 
Bebedouro -  fazendo-o da seguinte forma: 
 
 

 1º Pergunta: Solicito esclarecimento, conforme abaixo: 

 
TERMO DE REFERENCIA. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA CARGAS. 
1. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 1.1. Atendimento da chamada para execução de serviços de 
reparos deverá ocorrer no período máximo de até 6 horas; 
1.2. Os reparos e serviços de manutenção só poderão ser executados através da equipe técnica 
do fabricante dos equipamentos ou por empresa devidamente cadastrada pelo fabricante; 1.3. 
Caberá ao fabricante o recolhimento das ART’s – Equipamentos, elaboração dos projetos, 
montagem e instalação e “start-up”; 
1.4. Equipamentos deverão atender a NBR 16042;  
 
1.5.“Somente” fabricantes desses equipamentos estarão aptos para participarem desse 
procedimento de compra”.   
 
Pergunta:  Somente empresa fabricante estão aptas a participar?    
A totalidade das empresas do ramo no país são  apenas montadoras que compram as peças e 
montam os elevadores”, desta forma solicito que seja aberto a todas as empresas a participação.  
 
O indigitado dispositivo legal visa instruir o julgamento do administrador público para que evitem 
a inclusão de critérios que inibam a participação e a competitividade. 

 A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, in fine, que somente 
serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
  

2º Pergunta: Solicito esclarecimento, conforme abaixo: 

 Não localizamos no edital  nos dados técnicos se o elevador TIPO MACA-LEITO, são com 

ou sem casa de maquinas, desta forma solicito que seja esclarecido. 
 
 
Em respostas  

 
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 06/02/2020, para o 
processo licitatório Tomada de Preços  01/2020, informação GTE nº 088/2020: 
 
 

1. Sobre  empresa fabricante estão aptas a participar? 
 

Atentar para o disposto no Edital. 
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2. Sobre o tipo de elevador Maca-Leito. 

- Será sem casa de máquinas. 

 

    Equipe de Licitações 

 
 
 


