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À

Prefeitura Municipal de Francisco Sá

Ref.:  Pregão  29

 

PEDIDO  DE ESCLARECIMENTO

 

A Mat Med Hospitalar  Ltda ., vam soloicitar esclarecimento a respeito do ítem 29  - DAS TIRAS DE GLICEMIA ,
haja  vista oberservar que , no ítem 55  se fala em BATERIA  CR2032 COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO
ROCHE ACCU-CHECK,  dando a entender que se trata deste monitor e tiras que é usado no município , o que se
justifica  pois se trata das tiras usadas e recomendadas pela SES MG  ,  e de fato é a que melhor atende à demanda
do paciente diabético.

 

Ocorre que , no descritivo, se fala que a “...empresa vencedora se compromete a fornecer e/ou substituir, caso
necessário, um monitor por paciente por ano...”  porém não fala a quantidade de pacientes  e , considerando que os
glicosimetros  Accu check tem garantia vitalícia  ,  em embora tenha a expressão CASO NECESSÁRIO ,  fica um
pouco vago esta solicitação  , haja vista não sabermos a quantidade de pacientes  e inclusive dos novos entrantes  e
, fornecer 1 monitor por ano , não nos parece necessário , haja vista que o mesmo , pela sua robustez, dificilmente
dá problema  e , caso dê, será o mesmo substituído   

 

Desta forma, peço  esclarecer quantos  monitores seriam de fato necessários fornecer  e , qual a marca em uso no
município hoje,  haja vista que, em sendo Accu check  active,  apenas os novos entrantes teriam que receber tais
monitores,  é o que nos parece 

 

0455 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA - APRESENTAÇÃO: UNIDADE DESCRIÇÃO TÉCNICA:
COM QUALQUER QUÍMICA ENZIMÁTICA, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE FÁCIL CALIBRAGEM,
MÉTODOS DE LEITURA: FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE
MEDIÇÃO entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A
empresa vencedora se compromete a fornecer e/ou substituir, caso necessário, um monitor por paciente por ano e
estar ciente que o fornecimento do monitor não está atrelado à aquisição de qualquer quantidade de fitas reagente,
ficando responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores, se necessário.

 

Certo de sua atenção

 

Cordialmente

 

L Fernando



 

De: licitacao@matmedhosp.com.br <licitacao@matmedhosp.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 11:59 
Para: Comercial <comercial@matmedhosp.com.br>; Compras <compras@matmedhosp.com.br> 
Assunto: 15 09 FRANCISCO SÁ PP29
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Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

ENC: 15 09 FRANCISCO SÁ PP29 

Farmácia de Minas Francisco Sá Secretaria de Saúde de Francisco Sá
<farmaciamunicipalfcosa@outlook.com>

12 de setembro de 2022
17:28

Para: Almoxarifado Hospital -Município de Francisco Sá <almoxarifadofsaude@gmail.com>, Francisco Sá MG - Licitação
<licitacaofranciscosamg@gmail.com>

RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA MAT MED HOSPITALAR LTDA

Esclarecemos que a marca dos MONITORES DE GLICEMIA ainda não foi definida para o período após
este pregão que será realizado. 
Visto que, a marca só será definida após o processo ser realizado e vai depender da empresa vencedora
do ITEM 0455 (TIRAS DE GLICEMIA).
O fornecedor das �ras de glicemia é que será responsável pelo fornecimento em regime de comodato
dos MONITORES DE GLICEMIA. Portanto,
a marca dos monitores de glicemia será a mesma das �ras de glicemia.
A quan�dade es�mada será de 216 monitores de glicemia, cálculo feito baseado nas quan�dades das
�ras solicitadas, sendo uma média de 01 MONITOR
PARA CADA 500 TIRAS.
Desde já adiantamos que o item 55 - onde se fala em BATERIA  CR2032 COMPATÍVEL COM O
GLICOSÍMETRO ROCHE ACCU-CHECK, na realidade será compatível
com o monitor de glicemia do item 0455 (tiras de glicemia - mesma marca).
Observação: Ressaltamos que a quantidade de tiras de glicemia no edital do pregão 29 será corrigida
para 108.000 unidades de tiras. visto que foi colocado erroneamente a quantidade de 2.160 caixas e a
APRESENTAÇÃO CORRETA É A UNIDADE.

Att,

Claudia Valadares Agapito - farmacêutica - CRFMG 13845
Leondina Rosane Ribeiro - farmacêutica - CRFMG 10321

De: Almoxarifado Hospital -Município de Francisco Sá <almoxarifadofsaude@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 19:52 
Para: Farmácia de Minas Francisco Sá Secretaria de Saúde de Francisco Sá <farmaciamunicipalfcosa@
outlook.com> 
Assunto: Fwd: 15 09 FRANCISCO SÁ PP29
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