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RE: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 41/2022

Pregões VG <pregaovg@hotmail.com>
Seg, 29/08/2022 16:03
Para: Licitação 2 Mustang Pluron Química <licitacao2@mustangpluron.com>

Boa tarde, Sr. Licitante!

Abaixo segue a resposta expedida pelo setor demandante. 

Conforme solicitado, segue o esclarecimento referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 41/2022. 
 
Trata-se de um desinfetante ultra concentrado, indicado para umectação, 
descontaminação, pré limpeza de instrumentais, limpeza e desinfecção de 
todas as superfícies altas e baixas, não sendo um produto de pronto uso, 
faz se necessário o uso de equipamento específico (diluidor) para diluir 
o produto na concentração adequada de acordo com a finalidade a ser 
utilizado, como por exemplo:  DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, 
DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, PRÉ-LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO. 
Uma vez que o produto é de alta concentração, pode causar intoxicação, 
irritação ocular e cutânea, além do desperdício do produto, sendo 
necessário o comodato do equipamento gerador do produto a pronto uso.
 
 
- O equipamento mencionado em ambos descritivos, seriam diluidores? 
Sim, diluidor. Para diluir o produto na concentração adequada de acordo 
com a finalidade a ser utilizado, como por exemplo:  desinfecção de 
artigos não críticos, desinfecção de nível intermediário, 
pré-limpeza/descontaminação. 
 
- Qual será a quantidade de equipamentos diluidores necessário para o 
item 11? 
Seriam instalados o total de 06 diluidores, sendo distribuídos da 
seguinte forma nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde: 
Hospital e Pronto Socorro Municipal: 02 
Maternidade Pública: 01
UPA Ipase: 01 
UPA Cristo Rei: 01 
Centro de Especialidade Médicas: 01 
 
- Qual será a quantidade de equipamentos diluidores necessário para o 
item 12? 
Seriam instalados o total de 06 diluidores, sendo distribuídos da 
seguinte forma nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde: 
Hospital e Pronto Socorro Municipal: 02 
Maternidade Pública: 01
UPA Ipase: 01 
UPA Cristo Rei: 01 
Centro de Especialidade Médicas: 01 
Inclusive fita teste de coloração para medição da concentração e nível 
de atividade do produto. 
 
Nos descritivos dos demais itens, não é mencionado o fornecimento de 
equipamentos em regime de comodato, dessa forma, apenas a título de 
confirmação: 
- Será necessário equipamento em regime de comodato para os demais
itens
deste pregão? 
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Os demais itens seguem conforme descritivo do edital. Pois, os 
diluidores são necessários apenas para desinfetante de alta 
concentração. 
 
- Qual será a área de aplicação do produto referente ao item 37? O 
produto será utilizado em lavanderia ou em outro espaço? 
Limpeza e desinfecção de ambientes, conforme necessidade e orientação da 
área técnica responsável. 

Atenciosamente,

Sergio Mesquita de Avila Neto
Pregoeiro

De: Licitação 2 Mustang Pluron Química <licitacao2@mustangpluron.com> 
Enviado: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 13:20 
Para: Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 41/2022
 
Boa tarde!

Algum retorno referente ao Pedido de Esclarecimento?

Atenciosamente,
Poliana Rosa dos Santos  
Auxiliar de Licitação 
(17) 98823-7449

Política de Privacidade em: www.mustangpluron.com

Em qui., 25 de ago. de 2022 às 15:03, Pregões VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu: 
Ok, recebido

De: Licitação 2 Mustang Pluron Química <licitacao2@mustangpluron.com>
Enviado: quinta-feira, 25 de agosto de 2022 13:54 
Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com> 
Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 41/2022
 
Prezados, boa tarde!
 
Segue em anexo o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n° 41/2022.
 
 
Por gentileza, acusar recebimento.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Obrigada.
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Atenciosamente,
 
Ana Lívia Citolino
Estagiária de Licitação 
(17) 98823-7449

Política de Privacidade em: www.mustangpluron.com
 
 

Este e-mail deve ser respondido durante a jornada de trabalho!
Esta mensagem tem conteúdo informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da
Mustang Pluron Química. O sigilo desta mensagem é protegido por lei. Se V.Sa. a recebeu por
engano, deverá eliminá-la e notificar, por e-mail, o remetente.

Este e-mail deve ser respondido durante a jornada de trabalho!
Esta mensagem tem conteúdo informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da Mustang
Pluron Química. O sigilo desta mensagem é protegido por lei. Se V.Sa. a recebeu por engano, deverá
eliminá-la e notificar, por e-mail, o remetente.
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