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CLIENTE FINAL:

HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

OBJETIVO:
Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento de
fornecedor sobre os termos e/ou descrições contidas no edital supracitado. Sua circulação é pública
e disponível na plataforma web da instituição.
2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
“A Sociedade empresária Meta Móveis de Metais (Metahospitalar), no ensejo
de participar da cotação de preços 06/2016, Convênio 820879/2015, vem, através deste, solicitar
esclarecimentos referente ao item 4. Segue dúvidas de esclarecimento abaixo:
1. O modelo de grade solicitado é de tubos de aço inox AISI 304. Percebemos que o tipo de
compra é por melhor técnica e preços. Pergunta: Seriam grades em polietileno consideradas
superiores ao aço inox?
2. Assumindo que a grade solicitada aceita seja somente em tubos inox AISI 304, o edital não
menciona a extensão da grade, algumas empresas fornecem grades apenas na secção
dorso. Pergunta: Será considerado pela comissão a grade com melhor extensão?
3. Garantia estendida e assistência técnica credenciada em Santa Catarina será entendido
como melhor técnica também?”
3 – RESPOSTA AO PEDIDO:
Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder suas
dúvidas na ordem das perguntas:
1. Grades em polietileno serão consideradas como um diferencial no fornecimento, mas
tecnicamente elas serão equiparadas ao aço inox AISI 304, e não superiores. A instituição
cita o material AISI 304 por suas características de “não oxidação” perante os agentes
ambientais e de higienização disponíveis no ambiente hospitalar. O polietileno também
confere este grau de “inoxidabilidade” e será aceitável, desde que as demais características
mecânicas do material ofertado sejam equivalentes;
2. Desconsideramos a pergunta, dado o teor da resposta 1;
3. Garantia estendida e assistência técnica credenciada em Santa Catarina são quesitos que
fazem parte de todas as avaliações de tecnologia em saúde (ATS) no âmbito da Associação
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Os quesitos citados nos termos do edital são
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considerados como mínimos, e toda ou qualquer oferta superior ao requisitado, será levada
em conta, desde que respeitados os valores de referência. Nenhuma postulação de verba
adicional ao valor referenciado será considerada, sob a alegação de material de qualidade
superior.
Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento
auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que
nos couber,

Chapecó, 27 de setembro de 2016.

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D

