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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 01 

 
Referente Pregão Presencial nº. 032/2017 – Processo nº. 78649-17 

 
 

Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares, destinado 
ao Hospital Estadual Sumaré - HES. 
 
Conforme disposto no item “1.3” do edital de Pregão em epígrafe, a fim de 
responder esclarecimentos manifestado por interessados, a Funcamp, por 
intermédio do Pregoeiro abaixo assinado, vem trazer as informações abaixo. 
 
 
PERGUNTA 01: No item 10 - “BOLSA DE COLOSTOMIA 57 A 60MM”, solicita bolsas de 
57 à 60mm e a única marca que tem bolsas do tamanho de 60mm (conforme solicitado no 
edital) é a marca (...). Porém não tem micropore em sua composição. 
 
RESPOSTA 01: O descritivo do item não será alterado, uma vez que a variação do 
diâmetro (57 a 60mm) é justamente por várias marcas  terem  tamanhos diferentes. 
 
 
 
PERGUNTA 02:   No item 11 também solicita micropore no descritivo, a marca (...) possui 
uma bolsa conforme o solicitado no edital, porém não tem micropore em sua composição. 
 
RESPOSTA 02: O descritivo do item não será alterado, uma vez que o descritivo 
solicita micropore ou adesivo hipoalergênico. 
 
 
 
PERGUNTA 03: Para os itens 10 e 11, será aceito um produto sem micropore? Se a 
resposta for não, qual a necessidade do mesmo, visto que pode causar alergias nos 
pacientes? 
 
 
RESPOSTA 03: O micropore é considerado um adesivo hipoalergênico, a 
necessidade deste material na placa de fixação da bolsa é devido ter uma maior 
aderência considerando situações de umidade em relação a resina sintética. 
 
 
 
PERGUNTA 04: Para os itens 10 e 11 não aceitando produto sem micropore irá impedir a 
marca (...) de competir e diminuirá a disputa por preços? 
 
RESPOSTA 04: Caso a empresa não tenha produtos de acordo com o descritivo, 
seguirá as normas do pregão. 

 
Ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL. 
 

 
Campinas, 15 de setembro de 2017 

 
Pregoeiro 

(original assinado) 


