
De : Aliandra Terezinha Batista Hermann
<aliandra.batista@hpp.org.br>

Assunto : Re: [EXT] Hospital Pequeno Príncipe - PP 157/2022 -
MESA CIRÚRGICA

Para : Débora David <debora.david@getinge.com>

Cc : Adriana Paulo <adriana.paulo@getinge.com>

Zimbra aliandra.batista@hpp.org.br

Re: [EXT] Hospital Pequeno Príncipe - PP 157/2022 - MESA CIRÚRGICA

qui., 29 de dez. de 2022 13:52

 2 anexos

Prezado fornecedor, bom dia

Segue retorno referente aos esclarecimentos:

No edital é solicitado movimento de trendelemburg de - 30 graus e de reverso do trendelemburg (proclive) de + 30
graus.
Tendo em vista que diversas mesas cirúrgicas possibilitam o posicionamento em ambos os lados do tampo, ou seja, modo
normal e reverso, e desta forma assegurar que a angulação de no mínimo 30 graus seja atingida, gostaríamos de confirmar
se serão aceitas mesas cirúrgicas que possuem angulação de 25º de trendelemburg e 35º de reverso de trendelemburg.
R: Não serão aceitos produtos ou equipamentos que não atendem aos critérios solicitados.

No edital é solicitado que a angulação lateral esquerda e direita seja de no mínimo 23 graus.
O posicionamento lateral do paciente com o intuito de facilitar o acesso e, ao mesmo tempo, deslocamento natural de órgãos
é uma prática excelente. Tendo em vista que diversas mesas cirúrgicas possuem angulação lateral máxima de 20º de forma
segura ao paciente e entendendo que é possível atender às mais críticas cirurgias, gostaríamos de confirmar se serão
aceitas mesas cirúrgicas que possuem angulação máxima de até 20º.

R: Não serão aceitos produtos ou equipamentos que não atendem aos critérios solicitados.

No edital é solicitado movimento dorsal de + 75 graus e - 50 graus.
Tendo em vista a necessidade de posicionamento do paciente (decúbito dorsal ou ventral) com angulação extrema,
entendemos que é possível a combinação de outras funções, como o movimento de trendelemburg de e de reverso do
trendelemburg, gostaríamos de confirmar se serão aceitas mesas cirúrgicas com movimento de dorso de +70 graus e  -40
graus.

R: Não serão aceitos produtos ou equipamentos que não atendem aos critérios solicitados.

No edital é solicitado que a mesa cirúrgica deve ter botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento
através de controle remoto com indicação visual do estado (travado ou livre).
Tendo em vista que encontramos diversas mesas cirúrgicas com travamento das rodas (sistema de freio) através de pedal e
que este se comunica com o conjunto informando o estado e assegurando liberdade de movimento com toda a segurança do
paciente, gostaríamos de confirmar se serão aceitas mesas cirúrgicas travamento mecânico com pedal.

R: Não serão aceitos produtos ou equipamentos que não atendem aos critérios solicitados.

No edital não identificamos o prazo de entrega solicitado.
Tendo em vista que muitas empresas distribuem produtos importados gostaríamos de confirmar a data de entrega desejada?
Será possível aceitar o prazo de 120 dias?
R: Caso haja a necessidade, prorrogaremos o prazo de entrega.

Quanto a assistência técnica: é possível comprovar que há assistência técnica na região, por ser uma condição restritiva,
poderá ser aceito a assistência técnica local que atende a região Sul e que no período da garantia se possa habilitar o CREA-
PR e/ou ART?  

R: Não. 

Ressaltamos que, devido ao recebimento de esclarecimentos, prorrogamos o prazo de
recebimento de propostas impreterivelmente até dia 04.01.2023.

Atenciosamente,

Aliandra Terezinha Batista Hermann
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De: "Débora David" <debora.david@getinge.com>
Para: "Aliandra Terezinha Batista Hermann" <aliandra.batista@hpp.org.br>, "Adriana Paulo"
<adriana.paulo@getinge.com>
Enviadas: Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022 13:48:42
Assunto: Re: [EXT] Hospital Pequeno Príncipe  - PP 157/2022 - MESA CIRÚRGICA

Oi Aliandra, boa tarde.

Tem retorno dos esclarecimentos? 

Obter o Outlook para Android

From: Débora David
Sent: Wednesday, December 21, 2022 6:47:24 PM
To: aliandra.ba sta@hpp.org.br <aliandra.ba sta@hpp.org.br>
Subject: FW: [EXT] Hospital Pequeno Príncipe - PP 157/2022 - MESA CIRÚRGICA

Olá Aliandra, bom dia.

Seguem esclarecimentos do edital.

No edital é solicitado movimento de trendelemburg de - 30 graus e de reverso do trendelemburg (proclive) de + 30
graus.
Tendo em vista que diversas mesas cirúrgicas possibilitam o posicionamento em ambos os lados do tampo, ou seja, modo
normal e reverso, e desta forma assegurar que a angulação de no mínimo 30 graus seja atingida, gostaríamos de confirmar
se serão aceitas mesas cirúrgicas que possuem angulação de 25º de trendelemburg e 35º de reverso de trendelemburg.

No edital é solicitado que a angulação lateral esquerda e direita seja de no mínimo 23 graus.
O posicionamento lateral do paciente com o intuito de facilitar o acesso e, ao mesmo tempo, deslocamento natural de órgãos
é uma prática excelente. Tendo em vista que diversas mesas cirúrgicas possuem angulação lateral máxima de 20º de forma
segura ao paciente e entendendo que é possível atender às mais críticas cirurgias, gostaríamos de confirmar se serão
aceitas mesas cirúrgicas que possuem angulação máxima de até 20º.

No edital é solicitado movimento dorsal de + 75 graus e - 50 graus.
Tendo em vista a necessidade de posicionamento do paciente (decúbito dorsal ou ventral) com angulação extrema,
entendemos que é possível a combinação de outras funções, como o movimento de trendelemburg de e de reverso do
trendelemburg, gostaríamos de confirmar se serão aceitas mesas cirúrgicas com movimento de dorso de +70 graus e  -40
graus.

No edital é solicitado que a mesa cirúrgica deve ter botão de acionamento para nivelamento da mesa e travamento
através de controle remoto com indicação visual do estado (travado ou livre).
Tendo em vista que encontramos diversas mesas cirúrgicas com travamento das rodas (sistema de freio) através de pedal e
que este se comunica com o conjunto informando o estado e assegurando liberdade de movimento com toda a segurança do
paciente, gostaríamos de confirmar se serão aceitas mesas cirúrgicas travamento mecânico com pedal.

No edital não identificamos o prazo de entrega solicitado.
Tendo em vista que muitas empresas distribuem produtos importados gostaríamos de confirmar a data de entrega desejada?
Será possível aceitar o prazo de 120 dias?

Quanto a assistência técnica: é possível comprovar que há assistência técnica na região, por ser uma condição restritiva,
poderá ser aceito a assistência técnica local que atende a região Sul e que no período da garantia se possa habilitar o CREA-
PR e/ou ART?  
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Aguardo.

Debora David
Bidding Analyst | Licitações
Brazil

Phone: +55 11 2608-7376
Mobile: +55 11 9 9894-0266

debora.david@getinge.com

Getinge
Av. Manuel Bandeira, 291 – Bloco B – Conj. 33 e 34
São Paulo, SP 05317-020
Brazil

www.getinge.com/br

De: Aliandra Terezinha Batista Hermann <aliandra.batista@hpp.org.br>
Enviada: segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 14:11
Para: William Moreno <william.moreno@getinge.com>; licitacao@steris.com.br; carlos wolff
<carlos.wolff@horizonmedical.com.br>; mitchell medero <mitchell.medero@hillrom.com>
Assunto: [EXT] Hospital Pequeno Príncipe - PP 157/2022 - MESA CIRÚRGICA

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open
attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

 
Prezado Fornecedor, boa tarde!
 
A   Associação  Hospitalar   de   Proteção  a  Infância  Dr  Raul  Carneiro  -  Hospital  Pequeno
Príncipe,   objetivando  a  aquisição   de EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL  PERMANENTE  (02
UNIDADES DE MESA CIRÚRGICA), no âmbito do  Termo de Fomento CEDCA 069/2019 -
Projeto Pelo Direito a Vida III, solicita gentilmente o envio de propostas de preços para
a aquisição dos itens constantes no anexo I (Especificações técnicas do Objeto), conforme
Solicitação de Proposta em anexo, para o Processo de Pesquisa de Preços nº 157/2022.
 
A VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER DE 60 DIAS.
 
Solicitamos o retorno com as propostas até dia 26/12/2022.

Contamos com a compreensão e desde já agradecemos.

⇒ Favor acusar recebimento do presente e-mail
 
Atenciosamente,
 

Zimbra https://webmail.hpp.org.br/h/printmessage?id=46581&tz=America/Sa...

3 of 4 10/01/2023 14:37



Aliandra Terezinha Batista Hermann

Analista de Licitações

+55.41.3310.1470

aliandra.batista@hpp.org.br

HospitalPequenoPríncipe www.hpp.org.br ComplexoPequenoPríncipe www.pequenoprincipe.o

rg.br

 

This email and any iles transmitted with it are con idential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed.
If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains con idential information and is intended only for
the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender
immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you
are noti ied that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.
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