Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

RES: PREGÃO PRESENCIAL 51/2021_PREFEITURA DE FRANCISCO DE SÁ_30/11/2021 ÁS 09:00
marcos@mhedica.com.br <marcos@mhedica.com.br>
17 de novembro de 2021 17:06
Para: licitacaofranciscosamg@gmail.com
Cc: Napoleão <napoleao@mhedica.com.br>, rafael@mhedica.com.br, stefanie@mhedica.com.br, thais@mhedica.com.br, poliana@mhedica.com.br,
marcos@mhedica.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021
PROCESSO N° 104/2021

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;
A empresa MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°08.245.855/0001-94,
vem, respeitosamente, solicitar Pedido de Esclarecimento referente ao item 1 - EQUIPAMENTO PARA VIDEO CIRURGIA
(TORRE – SISTEMA COMPLETO)
Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento:

Edital solicita: 2) Fonte de Luz

b. Ajuste digital de intensidade de luz no painel

Será aceito fonte de luz com ajuste mecânico de intensidade de luz?

Edital solicita: 2) Fonte de Luz

d. Potência aproximada de 400 Watts

Será aceito fonte de luz com potência aproximada de 300w?

Justificativa: Esta aceitação não altera a qualidade do equipamento e sendo assim, beneficia a administração pública abrindo
para mais empresas participarem do processo licitatório alcançando o objetivo da licitação que é a livre concorrência e
melhores preços.

Edital solicita: Acessórios

3 unidades- Endoscópios rígidos autoclaváveis com lente grande angular, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, com
sistema de lentes bastão para procedimentos de videocirurgia de/para todas as especialidades, como: Gastroenterologia,
Cirurgia Geral, Ginecologia, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e outras.

Poderiam por gentileza especificar o comprimento, diâmetro e angulação do endoscópio solicitado?

Os endoscópios tem seu tamanho, diâmetro e angulação especifico para cada especialidade, o endoscópio que será usado em
cirurgias para bariátrica não irá servir para artroscopia e vice e versa.

Segue alguns modelos de endoscópios para videocirurgia:

Cirurgias de laparoscopia são usados endoscópios de 30 a 33cm de comprimento, 10mm de diâmetro e 30° de angulação.
Cirurgias de Histeroscopia e Urologia são usados endoscópios de 15 a 18cm de comprimento, 4 a 5mm de diâmetro e 30° de
angulação.
Cirurgias de Sinoscopia são usados endoscópios de 4 a 6cm de comprimento, 2 a 4mm de diâmetro e 30° angulação.
Cirurgias de laringoscopia são usados endoscópios de 15 a 18cm de comprimento, 4 a 6mm de diâmetro e 70° de angulação

Abaixo algumas imagens de endoscópios existentes para procedimentos na videocirurgia:

Endoscópio para nefrologia:

Endoscópio para Otorrinolaringologia

Endoscópio para laparoscopia

Aguardamos resposta para ofertar o equipamento em pleno acordo às necessidades do município.

Gentileza confirmar leitura/recebimento deste e-mail.

Desde já agradeço.

Cordialmente,

De: recepcao@mhedica.com.br <recepcao@mhedica.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de novembro de 2021 08:22
Para: marcos@mhedica.com.br; lucas.mendonca@mhedica.com.br
Cc: napoleao@mhedica.com.br; rafael@mhedica.com.br; stefanie@mhedica.com.br; 'Rudson' <rudson@mhedica.com.br>; thais@mhedica.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL
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Registro de preços para futura e eventual aquisição de mesa cirúrgica elétrica /
radiotransparente, equipamento de vídeo cirurgia/ torre-sistema completo e
máquina para hemodiálise para procedimentos de alta complexidade para atender a
demanda do hospital municipal de francisco sá, gerenciado pela secretaria municipal
de saúde do município de francisco sá/mg

Segmentação:

Medico Hospitalar - Equipamentos em Geral, Medico Hospitalar - Materiais e Insumos, Mobiliario
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