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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 72/2019 - abertura dia 02/07/2019
1 mensagem

Patricia Marques <licitacao@izapth.com.br> 25 de junho de 2019 15:29
Para: pregoes.sml@gmail.com

 

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO -  SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE
LICITAÇÕES – SML

 

PREGÃO ELETRÔNICO                   72/2019/ SML/PVH

SRP                                                     Nº 036/2019/ SML/PVH

 

A PM & COSTA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
24.789.180/0001-09, com sede na Rua Cinco, nº 45 – Bairro Vista da Serra – Caeté /MG, por
meio de seus representantes abaixo-assinados, vem respeitosamente, apresentar

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

REFERENTE AO EDITAL LICITATÓRIO

 

 

do Pregão Eletrônico em epígrafe, nos termos do respectivo Edital do Processo supra-
citado, pelas fatos e fundamentos que passa a expor:

 

 

DA TEMPESTIVIDADE.

 

Comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão pública está
prevista para 02/07/2019, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 03 (três) dias
úteis.

 

Das Dúvidas
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                        A Secretaria Municipal de Porto Velho/ AC,  lançou Edital de Licitação, Tipo Pregão
Eletrônico/Registro de Preços objetivando a Aquisição de ELETRODOS (PÁS) PARA DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO - DEA para atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho – SEMUSA.

Da análise criteriosa do edital, especialmente o ANEXO II – Termo de Referência, Itens
01,02,03,04,05 e 06 – PÁS ADESIVAS DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL, para uso nos Desfibriladores DEA:
 modelo Isis da marca Instramed (itens 01,02,03 e 04)  e modelo Life 400 da marca CMOS Drake ( itens 05 e
06).  CHAMOU-NOS A ATENÇÃO  que, na descrição desses acessórios não foram citados o tipo de conexão,
informação que faz necessário, visto que essas duas fabricantes (Instramed e Cmos Drake),ao longo dos anos de
fabricação e comercializados  dos equipamentos citados, modificaram as conexões das pás para uso junto aos
equipamentos.

Portanto, solicitamos esclarecimentos deste órgão sobre o modelo dos eletrodos que atualmente
utilizam nos produtos citados

 

MODELO INSTRAMED

Modelo de conexão – pás modelo conecção preta

 

 

 

Modelo de conexão – pás modelo conexão azul e branca
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MODELO CMOS DRAKE

 

Modelo de conexão – pás modelo conexão preta
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Modelo de conexão – pás modelo conexão azul e branca

 

 

- O órgão possui desfibriladores da Cmos Drake com conector para eletrodos modelo azul/branco ou
modelo conector preto? Lembrando que a entrada junto ao equipamento é diferente, não sendo compatíveis entre si.

- - O órgão possui desfibriladores da Instramed com conector para eletrodos modelo azul/branco ou
modelo conector preto? Lembrando que a entrada junto ao equipamento é diferente, não sendo compatíveis entre si.

           

Nestes termos, pede deferimento e aguarda retorno, no prazo mencionado no
Edital e, caso entendam necessário, requer sejam feitas adequações no descritivo do
Edital Licitatório

 

            No aguardo!

 

 

 

Patrícia Marques

Departamento Comercial/ Licitações

Tel .: 31 3651-3788 / 31 99691-2897 watssap

Rua Cinco, nº 45 – Vista da Serra – Caeté/MG



26/06/2019 Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 72/2019 - abertura dia 02/07/2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ba7bdc6b4f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1637341939282402748&simpl=msg-f%3A16373419… 5/5

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

