
ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021
PROCESSO Nº 133/2021
OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  DE  MATERIAIS  DE  CONSUMO  MÉDICO-
HOSPITALARES. 

I – DO PEDIDO

A requerente solicita o seguinte:

“Referente ao LOTE 3 está sendo solicitado em regime de

comodato  200  (DUZENTAS)  BOMBAS  DE  INFUSÃO

LINEAR.

Questionamos qual o quantitativo de equipamentos para

infusão parenteral  e enteral  separadamente? Visto que

apresentamos tecnologias distintas para cada finalidade,

proporcionando assim maior segurança na infusão.”

II – DA TEMPESTIVIDADE

O item XVII, subitem 7 estabelece que: “Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências

ou  impugnar  o  ato  convocatório  do  Pregão.”  A  sessão  pública  do  Pregão  Presencial  n°

53/2021 está marcada para o dia 11/01/2022. Nesse sentido, o pedido de esclarecimento

realizado pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL revela-se tempestivo, uma vez apresentado

no dia 06/01/2022. 

III– DA RESPOSTA

Por  se  tratar  de  matéria  eminentemente  técnica,  o  pedido  foi  encaminhado  ao  setor

demandante. Sendo assim, após análise do pedido, o setor responsável apresentou resposta

quanto ao teor do referido pedido de esclarecimento, que transcrevemos:

“Informamos que não serão aceitas pela Administração

Bombas distintas para infusão enteral  e parenteral.  Os

motivos se dão por conta das rotinas implementadas e
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padronizadas  no  Hospital  Regional  Dr.  Leopoldo

Bevilacqua; É inviável a instalação de bombas diversas

para  nutrição  enteral  e  parenteral,  primeiro,  pela

dificuldade de se delimitar a quantidade de bombas para

cada  um  dos  casos;  segundo,  pela  possibilidade  de

confusão  dos  profissionais  quando  da  utilização  de

bombas  diversas  para  cada  um dos  casos,  pondo  em

risco a segurança dos pacientes.”

Pariquera-Açu, 07 de janeiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro
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