
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 095/2017  
Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 17/10/2017 às 10h33min que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Bom dia! 
Venho por meio deste, solicitar esclarecimento sobre alguns itens, referente ao Pregão 
Presencial 095/2017 Processo: 1272/2017, pois as descrições ficaram confusas. 

Item Especificação 

92. 

28378-COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91CM - Compressa de 
Gaze Tipo Queijo Compressa Cirúrgica é confeccionada com fios 100% al-
godão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A compressa resulta 
do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evi-
tar o deslizamento entre as mesmas.   

Dúvida: A medida solicitada de 91CM X 91 CM não existe. Qual medida devemos 
considerar?                                                              

264. 

    2031-SERINGA DESCARTAVEL 1ML INSULINA C/ AGULHA 0,33MM X 
13MM -> Seringa descartável 1 ml P/ INSULINA o Bico Slip o Látex Free o 
Estéril/ Apirogênica/ Atóxica o Produto de uso único o Corpo transparente o 
Cilindro com anel de retenção o SERINGA DE 1ML 29G X 1/2 (0,33MM X 
13MM) INSULNA U-100 SENDO COM DISPOSITO DE SEGURAN-
ÇA.seringa descartável para insulina com capacidade para 100UI, com esca-
la externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha 
fixa (integrada) de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifa-
cetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita per-
feita adaptação ao canhão. Embalada em pacotes com 10 unidade Enviar 
juntamente com a documentação técnica, o material que comprove que a 
empresa possui investimento em Educação em Diabetes aos usuários, de 
acordo com a Lei 11347, pois será motivo de desclassificação. treinamento 
gratuito aos servidores das Unidades e Municípios que irão se utilizar da Ata 
de Registro de Preços, seu ônus para Prefeitura. Produto tem que ter selo 
inmetro.MARCA REPROVADA SR   
 

Dúvida: Para este item, teve resposta a um esclarecimento, documento Esclarecimen-
to2 publicado no site, onde consta: Seringa descartável de 1ml insulina c/ agulha 
0,33mmx 13mm – na descrição desse item saiu varias duvidas sobre o mesmo. POR-
TANTO LEIA-SE: SERINGA DESCARTAVEP DE 1ML/CC U-100, PARA APLICAÇÃO 
DE INSULINA C/ AGULHA 29G 1/2’’ 12,7X033MM CORPO ÚNICO, EMBALADO INDI-
VIDUALMENTE SERINGA ESTERIL COM AGULHA FIXA, COM DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA. Ou seja, devemos alterar todo o descritivo ou manter parte do an-
terior e fazer apenas alteração? Ainda questionamos se caso mantenha o descri-
tivo anterior onde solicita Bico Slip, este não comporta dispositivo de segurança. 
 



 

262. 

    28465-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA - Seringa descartá-
vel 10 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais 
uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de 
segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando ris-
cos de acidentes. o Bico Slip / Bico Luer Lock ESTÉRIL o Esterilizada a Óxi-
do de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido 
reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o 
corpo da seringa, evitando. MARCA REPROVADA SR.   

265. 

    28469-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA - Seringa descartá-
vel 20 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais 
uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de 
segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando ris-
cos de acidentes o Bico Slip / Bico Luer Lock ESTÉRIL o Esterilizada a Óxi-
do de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido 
reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o 
corpo da seringa, evitando vazamento. MARCA REPROVADA SR.   

266. 

    28466-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA - Seringa descartá-
vel 3 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais 
uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de 
segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando ris-
cos de acidentes o Bico Slip / Bico Luer Lock ESTÉRIL o Esterilizada a Óxi-
do de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido 
reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o 
corpo da seringa, evitando vazamento. MARCA REPROVADA SR.  

267. 

 
    28467-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA - Seringa descartá-
vel 5 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais 
uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de 
segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando ris-
cos de acidentes o Bico Slip / Bico Luer Lock ESTÉRIL o Esterilizada a Óxi-
do de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido 
reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o 
corpo da seringa, evitando. MARCA REPROVADA SR.   
 
 
 

Dúvida: NOS ITENS 262, 265, 266 E 267 consta no descritivo a solicitação dois 
tipos de bicos, sendo: Bico Slip / Bico Luer Lock. Qual dos dois Bicos devemos 
considerar? Uma vez que como solicitam NR32 o correto seria considerar o Bico 
Luer lock, pois o Bico Slip não comporta dispositivo de segurança.” Transcrito 
conforme recebido 
 

 

 



 
Resposta: Esta Comissão, após ter contatado a equipe técnica da Secretaria de Saú-
de, responsável pela solicitação dos referidos itens obteve a seguinte resposta:  

Bom dia! 
Senhores fornecedores o dispositivo de segurança deve ser considerado, porém por se 
tratar de uma unidade de Unidade de Pronto Atendimento onde todo tipo de procedi-
mento mesmo de pequeno porte é realizado como passagem de sonda ou infiltração a 
retirada da seringa da agulha se faz necessária e a obrigatoriedade de ter que rosqueá-
la novamente no caso da LUER se torna impossível sem perder o acesso . 
Atenciosamente  
Letícia Wbatuba 
 
 

SOBRE OS ITENS: 262, 265, 266, 267: NESSES ITENS É PRA SER CONSIDERA-
DOS TODOS OS BICOS DE SLIP em dispositivo de segurança... 
Sem mais para o momento, 
Atenciosamente, 
 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes.  

 

Atenciosamente, 
 

Item 
 

Especificação: 
 

92. 

28378-COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91CM - Compressa de Gaze Tipo Quei-
jo Compressa Cirúrgica é confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com 
ou sem fio radiopaco. A compressa resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido 
que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. PORTANTO LEIA-SE A 
COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91M, GOSTARIA DE COMUNICAR A TODOS 
QUE É DE 13 FIOS. 
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2031-SERINGA DESCARTAVEL 1ML INSULINA C/ AGULHA 0,33MM X 
13MM -> Seringa descartável 1 ml P/ INSULINA o Bico Slip o Látex Free o 
Estéril/ Apirogênica/ Atóxica o Produto de uso único o Corpo transparente o 
Cilindro com anel de retenção o SERINGA DE 1ML 29G X 1/2 (0,33MM X 
13MM) INSULNA U-100 SENDO COM DISPOSITO DE SEGURANÇA.. 
Produto tem que ter selo inmetro.MARCA REPROVADA SR. PORTANTO 
LEIA-SE: SERINGA DESCARTAVEP DE 1ML/CC U-100, PARA 
APLICAÇÃO DE INSULINA C/ AGULHA 29G 1/2’’ 12,7X033MM CORPO 
ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE SERINGA ESTERIL COM 
AGULHA FIXA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. GOSTARIA DE 
COMUNICAR QUE ESSE TAMANHO AQUI COLOCADO É DA ULTIMA 
COMPRA DA MESMA SERINGA, UMA VEZ QUE ESSE TAMANHO QUE 
ESTA NO EDITAL DO PREGÃO SEGUNDO FOI NOS PASSADO QUE 
NÃO EXISTE MAIS. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 
 


