
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
NÚCLEO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cl n9 107/2018 MAC/SESAU. Aquidauana,04 de Outubro de 2018.

Da: Coordenação Municipal Média e Alta Complexidade 

Para: Núcleo de licitação e contratos 

Ranulfo de Menezes

Prezado Senhor,
Venho através deste responder a Cl n994/2018/CPL sobre a impugnação 

do edital PR 69/2018:

As especificações solicitadas em termo de referência para a aquisição 

de testes com fornecimento em comodato de equipamentos, foram 

estabelecidas com estudos em diversos modelos e fabricantes, hoje, em 

funcionamento em órgãos públicos e particulares. Esta avaliação foi realizada 

para obtermos equipamentos modernos, econômicos, duráveis e com suporte 

técnico específico que possam atender a nossa demanda de rotina nas 

quantidades executadas e sem interrupções. Especificações estas que deverão 

estar presentes nos equipamentos ofertados para nos proporcionar a 

realização dos exames com a mais alta qualidade e segurança nos resultados.

Todas as especificações técnicas marcadas em nosso termo de referência pela 

requerente, não pertencem somente a duas marcas. Citamos aqui, exemplos 

de diversas marcas que podem nos atender: Abbott Diagnostics, Ortho Clinicai 

Diagnostics, Siemens Healthcare Diagnostics, Roche Diagnostics e Beckman 

Coulter. Desta forma, baseando-se nas marcas citadas, reiteramos que, em 

hipótese alguma estamos favorecendo este ou aquele modelo e marca de 

equipamento.

As descrições foram solicitadas para que os testes fornecidos 

juntamente ao equipamento em comodato, possa fornecer recursos de 

interpretação diagnostica imprescindíveis para os exames laboratoriais e 

proporcionar a esta prefeitura uma evolução tecnológica com a liberação dos

resultados dos testes com grande precisão, rapidez e muita economia dp ^
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consumo. Informamos também que todas as solicitações e especificações nos 

dão as ferramentas necessárias para cumprirmos a RDC 302/2005 da ANVISA, 

Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos.

Portanto pedimos que, todas as descrições técnicas contidas no termo 

de referência do edital, sejam mantidas como no original, pois foram 

previamente avaliadas e solicitadas dentro de nossa demanda e rotina 

laboratorial e mais do que isso é termos a certeza que, poderemos atender os 

exames solicitados aos pacientes deste município com rapidez, segurança, 

qualidade e precisão nos resultados.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente;

Lahis Frltfraá^ilva 
Enfermeira-COREN/MS 236814 

Coord. Munic Média e Alta Complexidade

IVI Barbero
CRF/MS 3267 

Farmacêutica/bioquímica
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