
 

  

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 014/2017

PROCESSO Nº 021/2017

O CONSAÚDE, através da Pregoeira,  informa que a empresa X. interessada em participar  do pregão em epigrafe,
apresentou os seguintes questionamentos que foram respondidos pela Diretoria de Enfermagem, conforme segue: 

Questionamento 1:

LOTE 64 – Circuito para carro de anestesia Drager Modelo Fabius – Silicone
O mesmo é adulto ou infantil?

Resposta 1: Adulto.

Questionamento 2:

LOTE 137 – Filtro Bactericida
Pede-se em edital:
“...Tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 55 ml e volume total de 150 a 1500 ml”. “… Espaço morto de 30 a
75 ml”.

“… Resistência ao Fluxo de 30l/min: 100PA”.

“… Saída de umidade >31mg/H2O a VT 500 ml”.

“… Peso do filtro menor que 28g”.

Visando a competitividade no certame e tendo em vista que não altera a funcionalidade do material podemos também
considerar as especificações apresentadas abaixo:

“… Tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 30 ml a 75 ml e volume total de 150 a 1000 ml”.

“… Resistência ao fluxo de 30l/min <200PA”.

“… Resistência de umidade 32mg/H2O/litro”.

“… Peso do filtro de aproximadamente 30g”.

Resposta 2: Sim

Questionamento 3:

Lote 172 – Macronebulizador c/ traqueia e máscara
Pede-se máscará em silicone, o padrão é em PVC.
Não seria traqueia de silicone e máscara em PVC?

Resposta: Sim.

Lote 203 – Reservatório de oxigênio 600ml
Medida solicitada é do balão do reanimador infantil, não reservatório.
Seria reanimador infantil de 500 ml em silicone?

Resposta 3: Sim.

Questionamento 4:

Lote 204 – Reservatório de oxigênio para ressuscitador manual de 250ml
Medida solicitada é do balão do reanimador neonatal, não reservatório.
Seria reanimador neonatal de 250ml em silicone?

Resposta 4: Sim.

Questionamento 5: 



 

  

Lote 221 – Sistema Baraka adulto
Não informa capacidade.
Seria de 3 litros?

Resposta 5: Sim.

Pariquera-Açu, aos 01 de junho de 2017.

ELI BRAZ
Pregoeira


