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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2021
 
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Suporte Ventilatório para atender a
demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, incluindo-se o Hospital Municipal
São José 
 
ESCLARECIMENTOS:
 

Recebido em 12 de julho de 2021 às 17:03h (documento SEI 9800656).
 
1º Questionamento: (...) Gostaria de esclarecer o item 112 do PE 144/2021, que

conforme segue abaixo solicita filtro para 600horas de uso, precisamos esclarecer se é mesmo 600 horas,
pois o meu filtro hepa é para 24 horas.

 
Resposta: Informamos que o referido questionamento foi enviado para a equipe técnica,

conforme Memorando SEI nº 9800677, sendo respondido através do documento SEI nº 9819036, do qual
extrai-se: 

 
A empresa questiona o descritivo do item 112, que solicita
permanência de uso por no mínimo 600 horas, e indica que
possui produto para 24 horas. 
Esclarecemos que o produto em questão será utilizado nos
equipamentos de ventilação mecânica, sem conexão com a
via aérea do paciente; o filtro em questão será conectado no
ventilador, não entre o circuito e o tubo orotraqueal, servirá
para proteger o equipamento de contaminações; em relação
ao tempo de uso, este deve possuir o mínimo de 600 horas,
que é um tempo adequado para este tipo de equipamento, que
não tem contato com a via aérea do paciente.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Dayane de Borba Torrens, Servidor(a)
Público(a), em 15/07/2021, às 09:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9835047 e o código CRC 0E553EED.
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