
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Gerência de Atenção Especializada

 
DESPACHO Nº 37/2022

 

                                                                             PARECER TÉCNICO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº041/2022

 

Em atendimento ao despacho Nº 323/2022 (0564629)da Comissão Especial de Licitação o qual
solicita emissão de PARECER TÉCNICO fundamentado, quanto ao atendimento do produto/serviço às
especificações solicitadas no Edital de Licitação e seus anexos, segue o parecer.

Foi analisada a proposta fornecida pela empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES S.A tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as
especificações solicitadas, conforme tabela abaixo. Considera-se , portanto, no que tange a área técnica, a
proposta compatível com os requisitos mínimos exigidos.

 

Item Descrição Quantidade Parecer de proposta

01 Prestação de serviços referente ao
atendimento e acompanhamento
de paciente insulinodependente
para controle glicêmico, através
de um Sistema de Infusão
Contínua de Insulina (SICI) e
sistema de monitorização para
glicemia capilar, insumos,
treinamento, instalação de
equipamento, atendimento de
paciente, educação continuada,
gerenciamento de dados sobre o
tratamento, emissão de relatório
de acompanhamento, manutenção
do Centro Físico, auditória de
qualidade de prestação de serviço
e pesquisa de satisfação do
usuário independente

200 usuários

A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas,
conforme

 

 

EQUIPAMENTOS
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02 Sistema de Infusão Contínua de
Insulina-SICI

Marca:Roche

Procedência:Alemanha

Registro no MS: 81414021694

200 Equipamentos

A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas, de
acordo com item 7.2.1.4 do

 

03 Aparelho de monitorização para
glicemia capilar

Marca: Roche

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414020020

200 Equipamentos

A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

 

04 Lancetador

Marca: ROCHE

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414021672

200 Equipamentos
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

INSUMOS

05 Tiras reativas

Marca:Roche

Procedência:Alemanha

Registro no M.S.: 81414021687

3000 und
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

 Reservatório

Marca: ROCHE

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414021694

144 und
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

06 Lancetas

Marca: ROCHE

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414021692

360 und
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

07 Pilhas
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Marca:Roche

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414021694

24 unid
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

08 CÂNULA/CATETER

Marca: Roche

Procedência: Alemanha

Registro no M.S.: 81414021671/
81414020001

144 und
A descrição do item
apresentado atende as
especificações solicitadas

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA( ITEM 9.12.)

9.12.1 Atestados de capacidade técnica

1. Secretaria de Saúde
do Município de
Aparecida de Goiânia

2.OX Uti

3.Hospital São
Francisco

4. Unimed -GO

1.A declaração emitida pela
empresa atende as
especificações solicitadas;

2.A declaração emitida pela
empresa atende as
especificações solicitadas;

3.A declaração emitida pela
empresa atende as
especificações solicitadas;

4.A declaração emitida pela
empresa atende as
especificações solicitadas;

9.12.2 Declaração emitida pela Licitante
que disponibilizará todos os
profissionais, devidamente
regularizados junto ao órgão de
classe da categoria profissional
que atuarão no contrato.

 
A declaração emitida pela
licitante atende as
especificações solicitadas

9.12.5 Registro na ANVISA/MS para os
equipamentos e insumos
constantes do Anexo , contido no
Anexo I doTermo de Referência,
quando pertinente.

 

O número do registro dos
insumos são apresentados na
descrição dos itens, estando
de acordo com item 9.12.5.1
do edital

 

Encaminhem-se os autos à Comissão Especial de Licitação para prosseguimento.
 

 

 
Goiânia, 20 de outubro de 2022.

Despacho 37 Parecer Técnico (0569733)         SEI 22.29.000008142-4 / pg. 3



 
Documento assinado eletronicamente por Dayana Pereira Faria, Gerente
de Atenção Especializada, em 20/10/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
0569733 e o código CRC FBE028AD.

 

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO
 

Referência: Processo Nº 22.29.000008142-4 SEI Nº 0569733v1
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