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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista

Setor de Compras
Registro de Preços Eletrônico - 32/2022

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

Medlevensohn Comércio e
Representações de Produtos
Hospitalares Ltda

05.343.029/0001-90 15/06/2022 -
14:09

Esclarecimento referente ao
item 141

21/06/2022 - 11:33 Profundidade lanceta

O descritivo do item 141 pede que a lanceta seja
28G possua profundidade de 1,5mm.

Esta licitante interessada, entende que a lanceta
28G a 30G deverá ter profundidade de ATÉ
1,5mm. Este entendimento está correto?

Afinal, quanto menor a profundidade maior será o
conforto para o usuário, além disso, o que
determina o fluxo do sangue é o GAUGE e não a
profundidade.

Considerando que quanto maior o número de
licitantes participantes maior a competitividade e
haverá maior disputa de lances.

Considerando que quanto menor a profundidade
da lanceta, mais confortável e menos dolorosa é a
punção para o usuário. Pergunta-se:

1. As licitantes poderão cotar lancetas 28G com
profundidade de ATÉ 1,5mm ?

2. Quais as vantagens que a lanceta 28G com
1,5mm poderão trazer e que as lancetas 28G com
1,4mm não oferecem?

Resposta: Em resposta ao questionamento, a Secretaria solicitante, em memorando 202/2022 informa que as licitantes poderão cotar lancetas 28G com a profundidade de até
1,5mm

FLEX MAKER PRODUCAO
E COMERCIO LTDA

10.889.989/0001-90 14/06/2022 -
10:30

Esclarecimento 82 - MANTA
60X60 SMS 40G C/250

16/06/2022 - 14:25 Bom dia!

O item 82 está descrito no edital como "Manta sms
60x60 cm Hidrofóbica. Não tecido grau médico ,
indicada para empacotamento de materiais e
intrumental cirúrgico para esterilização a vapor
saturado , óxido de etileno , plasma de peróxido
de hidrogênio e formaldeído gasoso. Gramatura
40 Pacote com 200 unidades Com registro na
Anvisa". Porém na plataforma a descrição é
"MANTA 60X60 SMS 40G C/250". Tratam-se de
PACOTES COM 200 UNIDADES ou 250
UNIDADES? Solicito a correção da informação
incorreta.

Atenciosamente.

Resposta: Em resposta a sua solicitação, informamos, conforme o item 5.4 do edital, deve ser considerada a descrição do Termo de Referencia anexo ao edital, houve um erro de
digitação na plataforma.


