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Resposta 01/07/2016 09:04:40
Considerando-se o pedido de esclarecimento feito ao Instituto Carlos Chagas, referente ao pregão 25/2016 sobre a marca dos itens a serem licitados, a Administração inform a que as marcas especificadas no
Termo de Referência, bem como o número de catálogo foram devidamente justificadas pelo requisitante, com base nas necessidades evidenciadas pelo curso do processo de desenvolvimento de pesquisas na
Instituição. A saber: Justificativa da marca Item 1: Esse produto, desta marca, já vem sendo utilizado por projetos que estão em andamento no Instituto. O uso de reagentes de outras marcas implicaria em novas
padronizações, o que atrasaria a execução dos projetos. Dessa forma manter o uso desta marca é fundamental para garantir o bom andamento e continuidade dos experimentos. Item 2: Esse meio desta marca
possui a composição adequada para cultivo dos protozoários, já foi testado e utilizado por projetos em andamento. Dessa forma manter o uso desta marca é fundamental para garantir o bom andamento e
continuidade dos experimentos. Item 3: Este antibiótico, com sua respectiva composição, já é utilizado em projetos que estão em andamento no instituto e apresenta excelente desempenho para a finalidade a
que se destina. Manter o uso desse antibiótico desta marca se mostra essencial para garantir a continuidade e o bom andamento dos experimentos com microrganismos modifica dos geneticamente. Itens 4-18 e
23: Estes produtos da marca SIGMA atendem as exigências de pesquisa do ICC pois apresentaram consistência de diferentes lotes. Além disso, esses produtos já vem sendo utilizados rotineiramente no ICC há
vários anos. A utilização de outra marca demandaria tempo e recursos para testes e poderia levar a prejuízos nos projetos já em andamento. Itens: 19-22: Esses produtos desta marca são utilizados rotineiramente
em diversos experimentos realizados no Instituto. Além disso, eles apresentam consistência entre diferentes lotes e a utilização de outra marca demandaria tempo e recursos para testes e poderia levar a prejuízos
nos projetos já em andamento. Deste modo, informamos que, conforme estabelecido no Termo de Referência, neste pregão, as propostas deverão atender exatamente ao solicitado e descrito, inclusive a marca.
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