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licitacao@consamu.com.br

De: licitacao@consamu.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de outubro de 2020 15:03
Para: 'Debora Ziolkoski - Merco Soluções em Saúde'
Cc: 'licitacao@consamu.com.br'
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimento - PE 058/2020 CONSAMU

Prezada Debora,  
 
Segue na íntegra a resposta do setor de Nutrição do Hospital, referente ao questionamento recebido: 
 
 
ELES PODEM SEGUIR OS DESCRITIVOS QUE CONSTA A INFORMAÇÃO “ACOMPANHA 01 ADAPTADOR UNIVERSAL”, 
OU SEJA APENAS PARA AQUELAS QUE INDICAM O ADAPTADOR NO PRÓPRIO DESCRITIVO DO ITEM. 
 
Atenciosamente, 
 
AMANDA CRUZ BEGARA 
Nutricionista Hospital de Retaguarda 
CRN8 3056           (45)99900-3307 
R. Domiciano Theobaldo Bresolin, 332 - Bairro São Cristóvão, 
Cascavel - PR, 85816-080 
 
 
Atenciosamente, 
 

 

CRISTIANE RIBEIRO 
SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÃO  
FONE: (45) 3036-7117 | e-mail: licitacao@consamu.com.br 
R. URUGUAI, 283 – BAIRRO ALTO ALEGRE 
CASCAVEL/PR | CEP 85.805-010 

 
 

De: Debora Ziolkoski - Merco Soluções em Saúde <deboraziolkoski@merco.far.br>  
Enviada em: quinta-feira, 22 de outubro de 2020 11:13 
Para: licitacao@consamu.com.br 
Cc: 'Francine Marun - Merco Soluções em Saúde' <francinemarun@merco.far.br>; 'Sanae Suguiura - Merco Soluções' 
<sanaesuguiura@merco.far.br>; unn@merco.far.br; 'Licitação - Merco Soluções em Saúde' 
<licitacao@merco.far.br> 
Assunto: Solicitação de esclarecimento - PE 058/2020 CONSAMU 
 
Bom dia Larissa,  
 
Conforme contato telefônico, temos interesse em participar do pregão 058/2020 destinado à aquisição de nutrição 
hospitalar, porém ficamos com dúvida em relação ao envio de adaptadores. No termo de referência do edital consta 
a seguinte informação “3.1 As dietas enterais deverão vir acompanhadas com adaptador universal, o qual facilita a 
adaptação a qualquer tipo de equipo ou bomba de infusão utilizada pelo hospital; ou com equipo para 
administração de nutrição enteral e bomba de infusão compatíveis com as dietas fornecidas”. Porém nos descritivos 
de alguns itens consta a informação “acompanha 01 adaptador universal” e para outros não. Estas duas informações 
nos deixaram um tanto confusos, pois não entende-se se é necessário o envio de adaptadores para todos as dietas 
de sistema fechado ou apenas para aquelas que indicam o adaptador no próprio descritivo do item.  
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Com as considerações acima, gostaríamos de saber se devemos enviar o adaptador para todas as dietas de sistema 
fechado ou somente para aquelas que indicam o adaptados em seu descritivo? 
 
Aguardo seu retorno, 
Desde já, obrigada! 
Atenciosamente, 
 

 
 


