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Aos cuidados do setor: 
 
Licitação/Pregoeiro 
         
 

Ref.: PROCESSO DE COMPRAS Nº : 781800/2022 
        PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2022 

 

 

              PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.740.696/0001-92, com sede no 

SIA Sul Rua 08 Lote 170 71.1200-222 Brasília - DF vem apresentar por meio 

de seu representante que esta subscreve, solicitar providências acerca do 

processo licitatório em destaque, tendo em vista que este foi completamente 

restritivo à participação de empresas capazes de atender à demanda licitada, 

conforme passaremos a discorrer: 

 
 
1. DOS FATOS  
 

“1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para aquisição de equipos para uso em Bombas de Infusão Linear, 

com Cessão de Uso de Equipamentos em regime de Comodato, para atender a 

demanda do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande , conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste chamamento e seus 

anexos.” 
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Nos itens 03 referente ao equipo para nutrição parenteral 

fotossensível, solicitam INJETOR LATERAL NEEDLE FREE.  

Serão aceitos equipos com injetor lateral com membrana auto 

cicatrizante? Assim permitindo a ampla participação, além da isonomia 

para o órgão? 

 

Gostaríamos de esclarecer, se serão aceitos entrega programada 

para o fornecimento das bombas de infusão?  

 

Outro ponto a ser esclarecido, é com relação aos equipamento, estar 

em bom estado de uso.  

Sugerimos que devam ser novas! De únicos uso!  Que atendam a 

última IEC 60601-2-24:2012 

Frisamos ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua 

maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, 

com o momento ao qual estamos passando, a tecnologia dos 

equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de 

exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As 

novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior 

segurança, rastreabilidade e praticidade em uso e assim resta aos 

fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, 

principalmente àquelas que estão diretamente relacionadas à segurança 

do paciente! Certos de sermos compreendidos, aguardamos breve 

retorno, conforme prevê o edital, para darmos prosseguimento à nossa 

participação no certame.  

 

Termos em que, se pede deferimento 
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