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Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

IMPORTANTE: Pedido de Esclarecimento ref. Pregão Eletrônico nº 246/2019 -
SUPEL/RO
Almeida, Lucas <lucas.p.almeida@medtronic.com> 22 de julho de 2019 14:40
Para: "delta.supel@gmail.com" <delta.supel@gmail.com>
Cc: "Rezende, Carlos" <carlos.e.rezende@medtronic.com>, "Almeida, Vitor" <vitor.almeida@medtronic.com>, "Ribeiro,
Joao francisco, Jr" <joao.francisco.f.ribeiro@medtronic.com>

Boa tarde.

 

Prezados(as),

 

A empresa Auto Suture do Brasil Ltda., filial localizada na Praça Agrícola La Paz Tristante, nº 121 - Complemento
131 – Setor 01 – Parte 08 – Parque Industrial – CEP 06276-035-000 – Osasco/SP, inscrita no CNPJ Nº
01.645.409/0003-90, vem por meio deste solicitar esclarecimento no que tange a exigência do ITEM 01 DO
ANEXO I DOTERMO DE REFERÊNCIA, vejamos:

 

Com o intuito de participar do presente certame, a licitante aderiu ao edital de licitação supracitado, e no decorrer da
leitura verificou que está sendo exigido:

 

“Tesoura para sistema de video, coaguladora ultrassônica, lâmina curva medindo 5mm de diametro e haste de 36
CM comprimento, com acionamento e controle de intensidade manual para corte e coagulação simultânea de vasos
até 5mm, compatível com gerador ultrassônico.”

 

e

 

“A empresa vencedora deverá fornecer o aparelho gerador de energia, que deverá ser de propriedade da
CONTRATADA, sem custo adicional, a título de comodato”

 

 

Com relação a exigência de “lâmina curva medindo 5mm de diametro e haste de 36 CM comprimento”, no
mercado apenas as tesouras da marca Ethicon possuem tais exigências, o que acaba por direcionar a
especificação do produto.

 

No que tange ao equipamento em comodato, como é sabido por esta R. Administração, no mercado existem várias
tecnologias deste mesmo segmento, produtos estes da mais alta qualidade comprovada, do qual podemos citar o
KIT SONICISION da marca COVIDIEN, que atende plenamente a todas as exigências do gerador descrito em edital.

 

O SONICISION é um produto que utiliza uma nova tecnologia, a “SEM FIO”, onde a peça de mão NÃO É
CONECTADA AO BISTURI ULTRASSÔNICO, uma vez que a própria peça de mão contêm 01 (um) Gerador e 01
(uma) Bateria, dos quais são esterilizáveis por plasma de gás de peróxido de hidrogênio de baixa temperatura e
reutilizável por até 100 (cem) ciclos de esterilização. Ou seja, não há a necessidade de ceder um gerador na forma
de comodato, visto que o kit do gerador ultrassônico Sonicision é bonificado para que seja utilizado com as
tesouras ultrassônicas. Em anexo segue catálogo do produto.
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Com esta nova tecnologia, há um ganho considerável de espaço dentro de um Centro Cirúrgico bem como de
armazenagem, visto que este produto não se trata de um Hardware (plataforma eletrocirúrgica), que por menor que
sejam suas dimensões, sempre é necessário disponibilizar espaço em uma prateleira ou sala para utiliza-lo e
guarda-lo.

 

Por este motivo, visando primeiramente o atendimento das necessidades desta R. Administração e a busca da
competitividade ao processo licitatório, a licitante vem por meio deste esclarecer se possui autorização para:

 

- Ofertar Tesoura para sistema de video, coaguladora ultrassônica, com lâmina reta medindo 5mm de diâmetro e
haste de 39 cm de comprimento;

 

E

 

- Apresentar no presente processo licitatório a bonificação do Kit Sonicision para a utilização das tesouras
coaguladoras ultrassônica?

 

Frisamos que, mediante ao fornecimento do Kit Sonicision, para o pleno funcionamento do conjunto, a licitante
informa que entregará como bonificação: 01 (um) unidades de Gerador, 02 (duas) Baterias, 01 (um) carregador para
as baterias e 01 (uma) Bandeja para esterilização.

 

Indubitavelmente, o presente pedido de esclarecimento tem o condão de sanar dúvidas necessárias, resultando
assim, na oferta da proposta mais vantajosa para esta R. Administração, consequentemente, atendendo suas
necessidades tecnicamente e economicamente.

 

Agradecemos, antecipadamente, pela atenção e presteza.

 

Ficamos no aguardo de Vosso esclarecimentos, nos termos da Lei.

 

Lucas Persona de Almeida

Analyst | Bid &Tenders

 

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, nº 85, 11º andar | São Paulo/SP, CEP 04576-010 | Brasil

Escritório 55 11 2187-6053

lucas.p.almeida@medtronic.com 

medtronicbrasil.com.br  |  Facebook  |  LinkedIn  |  Twitter  |  YouTube

 

LET’S TAKE HEALTHCARE

FURTHER, TOGETHER

Esta mensagem foi marcada como Controlada pela Medtronic
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[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is
intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private,
privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it
appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or
dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your
records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the
link into the address bar of a web browser: http://emaildisclaimer.medtronic.com

EDITAL PE 246 - SRP MATERIAIS DE CONSUMO - Copia.pdf
849K

http://emaildisclaimer.medtronic.com/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b29df347a5&view=att&th=16c1afcae85dbcc6&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

