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Departamentos de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
 
Assunto: Resposta de Esclarecimento. 
 
 
Interessado: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A CNPJ 01.449.930/0006-02  
 
 
Senhores dirigentes e responsáveis, 
 
O Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes recebeu em 
seu email (licitacaotrajano@gmail.com), o pedido de esclarecimento pertinente ao Pregão nº 31/2016, 
referente à aquisição de equipamentos médicos/hospitalares, para atender as necessidades da 
Associação Hospitalar São Francisco de Paula do Municipal de Trajano de Moraes RJ.    
 
Cabe aqui informar, que o respectivo setor não é o responsável pela elaboração e desenvolvimento do 
termo de referencia que acompanha o edital, portanto como é apenas um pedido de esclarecimento, 
estaremos informando aqui o que está de imediato ao nosso entendimento, pois a descriminação dos 
equipamentos é de inteira responsabilidade do setor interessado nos objetos, como previsto no edital 
item 24.2.        
 
Responderemos da seguinte forma: 
 
  
O Departamento de Compras e Licitações fez uma previa avaliação das advertências e sugestões 
mencionadas no pedido de esclarecimento. Não é necessário aprofundarmos nas respostas técnicas, 
uma vez que a decisão do Departamento já esta definida, nesse caso em epigrafe o melhor a ser feito 
é a suspensão do certame até que seja corrigido e melhor definido o termo de referencia nas suas 
descrições dos objetos, que é o parâmetro principal da aquisição. 
 
 
A Administração tem compromisso com as contratações e aquisições publica e por estas razões, os 
pedidos de esclarecimentos são sempre motivos de atenção, pois possibilita analisarmos o que é 
definido na fase interna da licitação, onde o termo de referencia é elaborado com as descrições do 
objeto de interesse. 
 
 
Não tendo, mas nada a informar, estamos adiantando que a suspensão do certame será publicada 
nos mesmo meios de divulgação do aviso de licitação, comunicaremos a todas as empresas que 
retiraram o edital, remarcaremos a nova data com novo aviso de licitação e data a ser definida, assim 
que o setor estiver com o termo e referencia de acordo com os parâmetros técnicos equivalentes as 
exigências estabelecidas pela Associação Hospitalar São Francisco de Paula.        
 

Atenciosamente 
 

Trajano de Moraes, 22/07/2016 
MARCELO DIAS PINHEIRO 

Pregoeiro 
  


