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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR
PREGÃO ELETRÔNICO nº 324/2022

 
Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José

de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville   .
 
Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica

do pedido por intermédio do Memorando SEI 0012832266. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI
0012834234.

 
ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 06 de maio de 2022 às 10h59min (documento SEI 0012832252).
 
1º Questionamento: "Solicito esclarecimento com relação ao tamanho em cm dos itens abaixo, tendo

em vista que o definição de tamanho P, M e G, tem variação de tamanho(cm) entre fabricantes. · Item 17 · Item 18 · Item
19 · Item 20 ".

 
Resposta: Em síntese, a empresa solicita esclarecimento quanto as medidas dos aventais cirúrgicos

estéreis P, M e G, itens 17, 18, 19 e 20 do Pregão Eletrônico 324/2022; Em análise ao edital, verificamos que o item 20
tem a indicação das medidas mínimas (altura 110 cm X largura 150 cm), não havendo necessidade de esclarecimentos por
esta unidade; Em relação aos itens 17, 18 e 19, inicialmente expomos que estes serão utilizados na realização de pequenos
procedimentos médicos e odontológicos; desta forma, optamos por manter a descrição destes sem a indicação das
medidas mínimas, pois entendemos que especificações maiores poderiam ser cláusulas restritivas, inviabilizando a
participação de um ou outro concorrente na licitação; desta forma, informamos que as empresas devem ofertar para o item
17 o tamanho Grande, para o item 18 o tamanho Médio e para o item 19 o tamanho Pequeno, seguindo o padrão dos seus
fabricantes.

 
Atenciosamente,

 
Giovanna Catarina Gossen

Pregoeira,
Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106

 

Documento assinado eletronicamente por Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a), em
10/05/2022, às 10:46, 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.
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