COMUNICADO 01

Ref.: Pedido de esclarecimento apresentado aos termos do Edital de Embasamento do
Pregão Eletrônico n.º 023/2019- Feaes, cujo objeto é a “SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA
AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO (35 ITENS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
FEAES PELO PERIODO DE 12 MESES”.

Prezados,

Tendo em vista os Pedidos de Esclarecimentos ao Edital de
Embasamento do Processo Licitatório n.º 023/2019- Feaes apresentado pela empresa
“Taimin”, onde questiona- se termos e exigências do supracitado edital e, tendo em vista se
tratarem de esclarecimentos de ordem técnica, encaminhamos os questionamentos àao
setor requisitante da compra (Coordenação de Compras), que assim manifestou- se:
I- “Item 12: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio” = Por gentileza informar a
dimensão (Medidas) do Clip de Titânio Grande?”.
R.: “Os clips para videolaparoscopia existentes no mercado possuem especificações como:
médio e grande e não constam tamanhos. - A especificação que tenho do que usamos
atualmente é: para vasos de aproximadamente 3 mm a 10mm”.
II- “Item 13: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio“= Por gentileza informar a
dimensão (Medidas) do Clip de Titânio Médio”?”.
R.: “Os clips para videolaparoscopia existentes no mercado possuem especificações como
médio e grande e não constam tamanhos. - A especificação que tenho do que usamos
atualmente é: para vasos de aproximadamente 5mm a 13mm.”
III- “Item 27: “ Placa Eletrocirúrgica” = Por gentileza informar se a placa deverá ser
COM ou SEM CABO? ADULTO ou PEDIÁTRICO?”
R.: “- A placa é sem cabo e para utilização em adultos.”
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Sendo o que se apresenta e, não existindo a necessidade de
republicação do termos, vez que não houve alteração nas descrições técnicas, mantenho as
datas e termos anteriormente publicados.

Curitiba, 08 de janeiro de 2019.

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio
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