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PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA 

AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE-IS 

ESCLARECIMENTO  E RETIFICAÇÃO AO EDITAL 
 
         Pregão  Presencial nº 32/AMS-IS/2013 
 

Abertura: 16/08/2013 
 
 
Pergunta: Solicita esclarecimento quanto a capacidade de 65 litros pois as 
dimensões da câmara 50x50, não informam se a câmara é cilíndrica ou 
retangular. Quanto a secagem, afirma que toda a autoclave tem que fazer a 
secagem com porta fechada, não existindo com porta entreaberta. Qual a 
especificação do copo para abastecimento de água, graduado?. O 
equipamento bivolt não é recomendado pois é de alta potência. O descritivo é 
restritivo a participação. Sugere a alteração da capacidade para 50 a 65 litros, 
permitindo a participação de outras marcas. 
 
 
 
 
Resposta: Visando a ampliação de disputa, a especificação do item será 
alterada. O edital será retificado e, nova data de abertura será agendada. 
 
                                             RETIFIAÇÃO AO EDITAL 
 
Onde se lê: ANEXO I – Especificação Técnica: 
 

Autoclave, 65 litros horizontal de mesa microprocessada; 
Bivolt 127/220v 50 hz – 60 hz, placa eletrônica com microcontrolador, painel frontal, 
manômetro com escala de pressão e temperatura, ciclo de trabalho automático, secagem 
com porta entreaberta/fechada. Termostato de segurança para proteção da resistência e 
sobre aquecimento da câmara, sensor de pressão, válvulas de segurança (anti-vácuo e 
sobre pressão), abastecimento de água manual, anel de vedação da porta de silicone, porta 
de fechamento com trava, câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao 
calor, bandejas e suporte, fusível de proteção de sobre corrente, mangueira, abraçadeira e 
cesto em inox, monofásica. 
Chave geral liga/desliga, tecla para seleção de ciclo, tecla partida, elemento filtrante em aço 
inoxidável, dimensões aproximadas internas 50 x 50 cm, externas 60 x 120 x 55 prof cm.  
Garantia 12 meses. 
Quantidade: 06 

 
Leia-se: 
 

Autoclave, capacidade de 50 a 65 litros horizontal de mesa microprocessada; 
220v,  50 hz – 60 hz, Potência entre 3000 e 4400 wats, placa eletrônica com 
microcontrolador, painel frontal, manômetro com escala de pressão e temperatura, ciclo de 
trabalho automático, secagem com porta fechada. Termostato de segurança para proteção 
da resistência e sobre aquecimento da câmara, sensor de pressão, válvulas de segurança 
(anti-vácuo e sobre pressão), abastecimento de água manual com fornecimento de copo 
graduado, anel de vedação da porta de silicone, porta de fechamento com trava que só 
permita o funcionamento do equipamento com a porta fechada, câmara em aço inoxidável, 
revestida com material isolante ao calor, bandejas e suporte, fusível de proteção de sobre 
corrente, mangueira, abraçadeira e cesto em inox, monofásica.Gabinete revestido em aço  
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com tratamento anit-corrosivo, anti-oxidante, pintado em epóxi. Chave geral liga/desliga, 
tecla para seleção de ciclo, tecla partida, elemento filtrante em aço inoxidável,   
Garantia 12 meses. 
Quantidade: 06 

 
 
A data de abertura do pregão será adiada para 04/09/2013 as 9:30 horas 
 
 
 
 
 
 
                                          Itapecerica da Serra, 13 de agosto  de 2013 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 
 

HELENA B A MOTTA 
PREGOEIRA 

Autarquia Municipal de Saúde- IS 

 
 


