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Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico N° 17/2022 - Secretaria Municipal de
Saúde de Várzea Grande

bresende@confiancemedical.com.br <bresende@confiancemedical.com.br>
Qui, 12/05/2022 15:49

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>
Cc: acorrea@confiancemedical.com.br
<acorrea@confiancemedical.com.br>;lsantos@confiancemedical.com.br
<lsantos@confiancemedical.com.br>;tfigueiredo@confiancemedical.com.br
<tfigueiredo@confiancemedical.com.br>
Prezado Pregoeiro, 

Boa tarde!

A Confiance Medical Produtos Médicos S.A., inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 05.209.279/0001-31, I.E.
77.416.277, com sede na AV. Paulo de Fron�n, 161 – Estácio – Rio de Janeiro/RJ, CEP 20260-010, vem,
respeitosa e tempes�vamente, solicitar ESCLARECIMENTOS referente ao processo mencionado no assunto
deste e-mail.

1. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, quan�dade e valor de referência – Item
39 - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação a descrição dos
instrumentais é solicitado:

“INSTRUMENTAIS TAIS COMO: 01 TROCARTER 6MM, 04 TROCARTER 3,5MM...”
 
Dúvida: As ó�cas solicitadas em edital possuem diâmetros de 5mm e 10mm, sendo assim, os trocaters e
bainhas solicitadas não são compa�veis com tais endoscópios.

Sugestão: Solicitar instrumentais compa�veis com os endoscópios rígidos que estão sendo solicitados, como:
04 Trocater com dimensões aproximadas de 10 mm, 11cm com bainha e válvula torneira;
04 Trocater com dimensões aproximadas de 5 mm, 11cm com bainha e válvula torneira. 

 
 

2. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, quan�dade e valor de referência – Item
39 - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação a descrição dos
instrumentais é solicitado:

“...02 TROCARTER C/ BAINHA AUTOMATICA TIPO JANELA DENTRE OUTROS...”
 

Dúvida 1: Os trocater acima não possuem dimensões. Diante disso, quais instrumentais estão sendo
solicitados? Peço, por gen�leza, que sejam informadas as dimensões aproximadas desses instrumentais:
diâmetro e comprimento.

Dúvida 2: No termo “Dentre outros”, quais instrumentais estão sendo solicitados?
 
 

3. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quan�dade e valor de referência – Item
39 - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do gravador
é solicitado:

"01 Gravador de grau médico, com capacidade de gravação das imagens em fullhd, 1920 x 1080. com
entradas e saídas compa�veis com fullhd. alimentação elétrica 127/220 volts, 60 hz ou sistema de
gravação fullhd através de usb integrado à processadora de câmera, no-break min 2kva. Deverá ter a
possibilidade de se conectar a flexíveis digitais;”

 
Dúvida: O que está sendo solicitado é que seja ofertado um gravador externo (não integrado a microcâmera)
que tenha possibilidade de gravar imagens de endoscopia flexível OU foi um equívoco no descri�vo, assim,
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podendo ser desconsiderado?
 
 

4. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quan�dade e valor de referência – Item
39 - TORRE DE VÍDEO FULL HD – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do
endoscópio rígido é solicitado:

“02 endoscópios rígidos autoclaváveis, compa�veis com a imagem full hd, visão foro obliqua de 30
graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ó�ca incorporada, ocular grande
angular, 1 com diâmetro de 5mm e outro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm, da mesma
marca da processadora de vídeo e cabo de luz, 1 cânula autoclavável;”
 

Dúvida: Qual é o �po e dimensões dessa cânula?
 
 

5. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quan�dade e valor de referência – Item
40 - TORRE DE VÍDEO 4K – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do gravador é
solicitado:

“01 GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM 4K, 3840X2160.
COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM 4K. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ,
SISTEMA DE GRAVAÇÃO 4K ATRAVÉS DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA. DEVERÁ TER A
POSSIBILIDADE DE SE CONECTAR A FLEXÍVEIS DIGITAIS;”

 
Dúvida: O que está sendo solicitado é que seja ofertado um gravador externo (não integrado a microcâmera)
que tenha possibilidade de gravar imagens de endoscopia flexível OU foi um equívoco no descri�vo, assim,
podendo ser desconsiderado?

 
 

6. No TERMO DE REFERÊNCIA Nº 09/2022, 5. Descrição do item, Quan�dade e valor de referência – Item
40 - TORRE DE VÍDEO 4K – SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, em relação à descrição do endoscópio
rígido é solicitado:

“02 endoscópios rígidos autoclaváveis, compa�veis com a imagem 4k, visão foro obliqua de 30 graus, com
sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ó�ca incorporada, ocular grande angular, 1 com
diâmetro de 5mm e outro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm, da mesma marca da processadora
de vídeo e cabo de luz, 1 cânula autoclavável;”

 
Dúvida: Qual é o �po e dimensões dessa cânula?

 
 

Atenciosamente,
 
Bianca Resende | Analista Técnica de Licitações
 
+55(21) 96763-8543 WhatsApp
 
 

 
                ______________________________
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                 Linkedin  instagram-icone-icon-1   facebook-icone-icon     
                       

   Nós trabalhamos para Acabar com
   a Cicatriz da Cirurgia Aberta.
 

                  #PorUmMundoSemCicatriz

 

 

https://www.linkedin.com/company/confiancemedical/
https://www.instagram.com/confiance_medical/
https://www.facebook.com/ConfianceMedical/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCWlpme6mf5JhK6XFqPHOFHg
http://www.confiancemedical.com.br/

