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De:                                              Compras <compras@samsibi�nga.sp.gov.br>
Enviado em:                            quarta-feira, 24 de junho de 2020 08:05
Para:                                           'Fayson'
Assunto:                                   RES: ***ESCLARECIMENTOS*** - P.E. Nº 03/2020
 
Bom dia, em esclarecimento segue as respostas:
 
Item 4 – Descrição: Carro de cura�vos.
Especificação técnica: Acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável.
 
Esclarecimento 01: O material de confecção se refere ao balde e a bacia, ou de todo o equipamento ? E quanto a descriminação dos rodízios
? pois o descri�vo não informa.
Resposta: Quanto ao material de confecção é referente a todo o equipamento por se tratar de equipamento hospitalar.
Quanto aos rodízios o descri�vo é o fornecido pelo SIGEM, como não há essa previsibilidade não é obrigatório.
 
Item 5 - Descrição: Escada com 2 degraus.
Especificação técnica: Confeccionada em aço inoxidável.
 
Esclarecimento 02: Quanto ao material de confecção dos degraus, se será em MDF com reves�mento em borracha, ou então em aço inox
com reves�mento em borracha, pois o descri�vo não informa. Não informa também quanto a necessidade das ponteiras.
Resposta: Por se tratar de equipamento para a saúde, deve ser todo de inox. Quanto as ponteiras como não há a previsibilidade devido ao
descri�vo ser do SIGEM, não é obrigatório.
 
Item 10 - Descrição: Suporte para soro.
Especificação técnica: Altura regulável, confeccionado em aço inoxidável, com 4 ganchos em x, altura mínima 1,57m.
 
Esclarecimento 03: O descri�vo não informa se o equipamento deverá possuir ponteiras ou rodízios giratórios.
Resposta: Devido ao descri�vo ser fornecido pelo SIGEM e não há a previsibilidade, será aceito tanto um como outro.
 
Item 15 – Descrição: Banqueta.
Especificação técnica: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO: GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI.
 
Esclarecimento 04: O descri�vo não informa o material de confecção do assento e se o mesmo possuirá ou não estofado. Não informa
também se o mesmo deverá possuir ponteiras ou rodízios.
Resposta: O descri�vo é o mínimo obrigatório, lembramos que se trata de equipamentos hospitalares, quanto ao material de confecção do
objeto é de aço inoxidável, como não há informação do �po de assento, se possui ponteiras ou rodízios, será aceito tanto um como o outro
e referente ao assento será exigido o mínimo a que se refere em equipamentos hospitalares.
 
Item 16 – Descrição: Negatoscópio
Especificação técnica: TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS
 
Esclarecimento 05: O descri�vo não informa o material de confecção se será em aço inox ou aço carbono.
Resposta: Como não foi informado o material de confecção será aceito tanto um como outro.
 
Todos os itens e seus descri�vos foram �rados do SIGEM (Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamento e Materiais) e por se
tratar de emendas parlamentares os recursos não foi possível a alteração dos descri�vos, seguindo exatamente o mínimo de descrição que
há no sistema.
 
 
 

 
De: Fayson [mailto:comercial01@mhs.ind.br] 
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 16:44
Para: compras@samsibi�nga.sp.gov.br
Assunto: ***ESCLARECIMENTOS*** - P.E. Nº 03/2020
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Boa tarde,
 
Solicitamos esclarecimento quanto aos descri�vos dos itens abaixo:
 
Item 4 – Descrição: Carro de cura�vos.
Especificação técnica: Acessórios: balde e bacia; material de confecção: aço inoxidável.
 
Esclarecimento 01: O material de confecção se refere ao balde e a bacia, ou de todo o equipamento ? E quanto a descriminação dos rodízios
? pois o descri�vo não informa.
 
Item 5 - Descrição: Escada com 2 degraus.
Especificação técnica: Confeccionada em aço inoxidável.
 
Esclarecimento 02: Quanto ao material de confecção dos degraus, se será em MDF com reves�mento em borracha, ou então em aço inox
com reves�mento em borracha, pois o descri�vo não informa. Não informa também quanto a necessidade das ponteiras.
 
Item 10 - Descrição: Suporte para soro.
Especificação técnica: Altura regulável, confeccionado em aço inoxidável, com 4 ganchos em x, altura mínima 1,57m.
 
Esclarecimento 03: O descri�vo não informa se o equipamento deverá possuir ponteiras ou rodízios giratórios.
 
Item 15 – Descrição: Banqueta.
Especificação técnica: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO: GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI.
 
Esclarecimento 04: O descri�vo não informa o material de confecção do assento e se o mesmo possuirá ou não estofado. Não informa
também se o mesmo deverá possuir ponteiras ou rodízios.
 
Item 16 – Descrição: Negatoscópio
Especificação técnica: TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS
 
Esclarecimento 05: O descri�vo não informa o material de confecção se será em aço inox ou aço carbono.
 
 
 
Atenciosamente;

 
 


