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Resposta ao pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Presencial 46/2018 Departamento de Licitações e Contratos - Selvíria-MS

Qui 04/10/2018, 15:34
Para: Pedido Licitações - CMOS DRAKE <pedidolicitacoes@cmosdrake.com.br >
1 anexos (389 KB)
Resposta pedido de esclarecimento.pdf;

Boa tarde
conforme solicitado pedido, segue resposta esclarecimento, e o mesmo se encontra no site www.selviria.ms.gov.hr .
aba de avisos de licitações.
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Willian Braz da Cruz Negrao
Chefe do Setor de Licitações e Contratos
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Assistência Social Posse dos Novos Membros do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS para o biênio 2018/2020.
www.selviria.ms.gov.br
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De: Pedido Licitações - CMOS DRAKE <pedido.licitacoes@cmosdrake.com.br >
Enviado: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 17:30
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Para: licitacaoselviria@hotmail.com
Assunto: Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Presencial 46/2018 -
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Prezados!
CMOS DRtKI: 1)0 NORDESTE S.A., sociedade com sede na cidade de Nova Lima, na Avenida Regent, 600,
Sala 205, Aplhaville, Minas Gerais, CEP 34018-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2 03.620.716/0001-80, vem à
presença de V. Sa., nos termos do item do Edital do PREGÃO PRESENCIAL 4612018 solicitar os seguintes
esclarecimentos:
Dispõe os itens 66 e 67 do PREGÃO PRESENCIAL 4612018 que:

66- ELETRODO DESCA TÁ VEL MULTIFUNÇÃO

adulto, para uso no desfibrilador DEA CMOS drake'

67- ELETRODO DESCA TÁ VEL MULTIFUNÇÃO KlTadulto/pediátrico, para uso no desJibrilador DEA CMOS
drake"
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O LIFE 400 FUTURA possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada dos conectores
para os eletrodos são DIFERENTE, conforme imagem abaixo:

Modelo

o

Eletrodo

Modelo

Eletrodo
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Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo de DESFIBRILADORES está sendo
realizado a licitação.
Além do citado anterior, notou-se que no item 67 do descritivo solicita "ELETRODO DESCATAVEL
MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico". Entretanto a nossa marca fabrica eletrodos de tamanhos diferentes
para pacientes adultos e pediátricos.
Diante disso solicitamos que seja especificado o tipo de paciente no qual o eletrodo irá ser utilizado, para
que possamos atender as necessidades do solicitante.

PROCESSOr
Atenciosamente;
João Vitor Batista
Auxiliar de licitações
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(31) 3547-3969
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Edital 12912018.
Pregão Presencial 46/2018.
Em resposta ao pedido de Esclarecimentos formulado pela empresa CMOS Drake do Nordeste
S.A, vimos pelo presente prestar os seuintes esclarecimentos:

1.

Do pedido de esclarecimentos:

"Dispõe os itens 66 e 67 do pregão presencial 46/2018 que:
*

tem 66 - ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO adulto, para uso no desfibrilador DEA CMOS
D ra ke.
Item 67 - ELETRODO DESCATÁVEL MULTIFJNÇÃO KIT aculto/pediátrico, para uso no
desfibrilador DEA CMOS Drake.
O LIFE 400 FUTURA possui dois modelos de DEA fabricados e para cada um deles, a entrada
dos conectores para os eletrodos são DIFERENTES.
Diante do exposto, solicitamos que o órgão nos informe para qual modelo de
ESFIBRILADORES está sendo realizado a licitação.
Além do citado anterior, notou-se que no item 67 do descritivo solicita "ELETRODO
DESCATÁVEL MULTIFUNÇÃO KIT adulto/pediátrico". Entretanto a nossa marca fabrica
eletrodos de tamanhos diferentes para pacientes adultos e pediátricos.
Diante disso solicitamos que seja epecificado o tipo de paciente no qual o eletrodo irá ser
utilizado, para que possamos atender as necessdades do solicitante.
2.

PROCESSO

Da Resposta ao Pedido de Esclarecimentos:

Em resposta, informamos que:

Vww

Em relação ao item 66- Modelo Bifá c; 'vo, Série 312060175, conector azul.
Em relação ao item 67- Por se tratar de tamanhos diferentes, pedimos 10 adultos e 10
pediátricos.
Sendo só o que solicita, antecipo votos de estima e elevada consideração.
Selvíria - MS, 04 de outubro de 2018.

TA1INY NUBlA E CARVALHO
Diretdeepmento Hospitalar

