
 

ESCLARECIMENTO

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  PG/CAAPSML-279/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  PAL/CAAPSML-859/2018

 

Objeto: Repetição dos lotes fracassados e desertos do Pregão PG/CAAPSML-
219/2018, cujo objeto é o registro de Preços para eventual aquisição de materiais
cirúrgicos especiais (OPME) para uso em procedimentos dos beneficiários do Plano
de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos
Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).
 
Senhores Licitantes, em resposta a questionamentos efetuados por interessado(s)
no processo licitatório em questão, segue esclarecimento:
 
QUESTIONAMENTO 1:  No Lote 01, é previsto o descritivo indicado abaixo:
CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTÉRIAS
CALIBROSAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-
COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE
0,44MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DO CRUZAMENTO,
COM DIAMETRO DE 4,5 E 5MM E COMPRIMENTO DE 7 A 20MM  (+/-2)
(COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 5MM
ENTRE ELES).
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: Balão não complacente de alta pressão.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: Os cateteres balão "Não-Complacentes e Semi-Complacentes são para
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utilizações diferentes", segundo auditoria médica. Desta feita, as características
apresentadas a título de exemplo pela empresa, não se enquadram no descritivo do
item. Cabe observar, ainda, que esse pregão trata-se de repetição.
 
QUESTIONAMENTO 2: No Lote 04, é previsto o descritivo indicado abaixo:

CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA COM REVESTIMENTO
HIDROFÍLICO DISTAL E MARCAS RADIOPACAS, SEMI-COMPLACENTE,
PONTA ATRAUMÁTICA, BALÃO  COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:
DIÂMETRO DE 1,5MM A 4,0MM E COMPRIMENTO DE 20MM A 220MM, SOB
FIO   GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,014, EXTENSÃO
COMPATÍVEL COM INTRODUTOR DE 4FR.
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: Cateter com comprimentos de 20 a 220MM
(sendo diâmetro de 1,5MM com comprimentos de 20 a 70MM, diâmetros
de 2,0 a 3,0MM com comprimentos de 40 a 220MM e diâmetros de 3,5 e
4,0MM com comprimentos de 40 a 140MM).  
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente. 
 
RESPOSTA: As características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.
 
QUESTIONAMENTO 3 – No Lote 05, é previsto o descritivo indicado abaixo:
CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA NÃO COMPLACENTE DE
ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTES
DIMENSÕES: DIÂMETRO  5 A  10 MM (+2) E COMPRIMENTO DE 20 A 80
SOBRE FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO DE
75CM (+/-10) E 120CM (+/-10).
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: Catéter com comprimentos de 20 a 220MM
(sendo diâmetro de 1,5MM com comprimentos de 20 a 70MM, diâmetros
de 2,0 a 3,0MM com comprimentos de 40 a 220MM e diâmetros de 3,5 e
4,0MM com comprimentos de 40 a 140MM).  
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
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RESPOSTA: As características apresentadas a título de exemplo pela empresa NÃO
se enquadram no descritivo do item. O diâmetro, embora de vários tamanhos,
encontra-se inferior ao mínimo solicitado.
 
QUESTIONAMENTO 4 – No Lote 08, é previsto o descritivo indicado abaixo:
CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA SEMI-COMPLACENTE E
COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:
DIAMETRO DE 3MM A 7MM E COMPRIMENTO DE 120MM A 200MM (+50),
SOBRE O FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO
75CM (+/-10) E 120CM (+/-10),COMPATÍVEL COM INTRODUTOR ATÉ 7F. 
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: cateter com 130cm de comprimento.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: A dúvida apresentada pela empresa não se demonstra clara. Todavia,
se relativo ao comprimento do Fio Guia 0,035, extensão 75cm (+/-10) e 120cm (+/-
10), se enquadra ao descritivo.
 
QUESTIONAMENTO 5 – No Lote 31, é previsto o descritivo indicado abaixo:
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA VASOS FINOS, DIÂMETRO DE 2,25MM
E 2,5MM, COMPRIMENTO DE 8MM A 32MM (MÍNIMO DE 5 MEDIDAS),
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA CROMO-COBALTO, BALÃO
EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA
“0,014”..
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: Stent com diâmetro de 2,25MM com
comprimentos de 9, 13, 15, 18 e 20MM e diâmetro de 2,5MM com
comprimentos de 9, 13, 15, 18, 20 e 22MM.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: As características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.
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QUESTIONAMENTO 6 – No Lote 34, é previsto o descritivo indicado abaixo:
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA LESÕES LONGAS, DIÂMETRO DE 3MM
A 5MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 38MM (+/-
5), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA CROMO-COBALTO, MONTADO EM
CATETER BALÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA.  
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: diâmetros de 3,5 a 5,0MM. Comprimento de
40MM.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: As características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.

 

QUESTIONAMENTO 7 – No Lote 36, é previsto o descritivo indicado abaixo:
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA VASOS FINOS, DIÂMETRO DE 2,25MM
E 2,5MM, COMPRIMENTO DE 08MM A 44MM (MÍNIMO DE 10 MEDIDAS),
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU PLATINA CROMO,
BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, ELUÍDO (REVESTIDO)
COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS,
COMPATÍVEL COM FIOGUIA “0,014”.
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: comprimentos de 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30,
35 e 40MM.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: Caso a empresa esteja se referindo a ambos os diâmetros, 2,25mm e
2,5mm, as características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.
 
QUESTIONAMENTO 8 – No Lote 37, é previsto o descritivo indicado abaixo:
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PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, DIÂMETRO DE 2,75MM A 4MM (INTERVALO
DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 08MM A 44MM (MÍNIMO DE 10
MEDIDAS), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU
PLATINA CROMO, BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA,
ELUÍDO (REVESTIDO) COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS,
EVEROLIMUS OU BIOLIMUS, COMPATÍVEL COM FIOGUIA “0,014”.     
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo:comprimentos de 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30,
35 e 40MM.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA:  Caso a empresa esteja se referindo a mais de um diâmetro, entre
2,75mm a 4mm, as características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.
 
QUESTIONAMENTO 9 – No Lote 39, é previsto o descritivo indicado abaixo:
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA LESÕES LONGAS, DIÂMETRO DE 3MM
A 5MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 38MM (+/-
5), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU PLATINA
CROMO, MONTADO EM CATETER BALÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA,
ELUÍDO (REVESTIDO) COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS,
EVEROLIMUS OU BIOLIMUS.
É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que
atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que
possuem comprimento e diâmetros diferentes.
Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração
aceitar ofertas como por exemplo: diâmetros de 3,0 a 4,0MM. Comprimento de
40MM.
Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão
pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais
MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL,
respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se,
visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa,
tanto economicamente quanto tecnicamente.
 
RESPOSTA: As características apresentadas a título de exemplo pela empresa
enquadram-se no descritivo do item.
 

Londrina, 15 de janeiro de 2019 .
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Documento assinado eletronicamente por Thais Andressa Sandrini Fioratte,
Técnico(a) de Gestão Pública, em 15/01/2019, às 14:37, conforme horário
oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o
Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1677567 e o código CRC B074DF65.

Referência: Processo nº 43.005641/2018-91 SEI nº 1677567
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