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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 
 
 
 

Referente: Pregão Presencial nº 045/2017 – Processo nº 42648-17 
 
 

Objeto: Contratação de fornecimento parcelado de materiais para procedimento 
cirúrgicos através de Artroscopia (ombro e joelho) com comodato de equipamento 
completo de Vídeo Artroscopia, Bomba de Infusão, Pinças e Instrumental, 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: ”Nos itens 7 e 8 (Laminas de Shaver) vocês solicitam: “USO PARA 
CIRURGIAS ARTROSCÓPICAS DE OMBRO, JOELHO, TORNOZELO, PUNHO E 
QUADRIL. 

Ocorre que lâminas para Ombro e Joelho, são as mesmas, com custos iguais, no entanto 
laminas para punho, tornozelo e quadril são medidas especiais, com valores bem 
diferentes das de Ombro e Joelho.  

A Questão é: Vocês fazem artroscopias de Punho, tornozelo e Quadril  ?? Se sim, os itens 
precisam ser separados, pois tem valores diferentes. Se não, precisa ser corrigido o 
descritivo”. 

Resposta 01: Após reavaliação das especificações, julgamos procedente a alteração dos 
itens 7 e 8 (Laminas descartáveis para aparelho Shaver) do Anexo I do Edital. 
 
Pergunta 02: “No item 1 é solicitado a medida 2,7, podemos entender que será aceito 
medida aproximada (como a de 2,7), já que atende a mesma necessidade” 
 
Resposta 02: Após reavaliação da especificação, julgamos procedente a alteração do 
item 1 (Ancora Montada)) do Anexo I do Edital. 
 
Pergunta 03: “No item 4 é solicitado “EQUIPO DE IRRIGAÇÃO SIMPLES 4 VIAS”, no 
entanto, é sabido que existem no mercado outros equipos semelhantes ou até superiores 
de 2 vias que atendem a mesma finalidade, portanto, podemos entender que os mesmos 
também serão aceitos neste certame?” 
 
Resposta 03: Após reavaliação da especificação, julgamos procedente a retirada do item 
4 (Equipo de Irrigação Simples 4 Vias) do lote do Anexo I do Edital. 
 
Pergunta 04: “Nos itens 7 e 8 são solicitadas medidas específicas, podemos entender que 
medidas aproximadas as solicitada no descritivo e que atendam a mesma necessidade 
também serão aceitas?” 
 
Resposta 04: Após reavaliação das especificações, julgamos procedente a alteração dos 
itens 7 e 8 (Laminas descartáveis para aparelho Shaver) do Anexo I do Edital. 
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Pergunta 05: ”No item 9 é solicitado parafuso de interferencia de titanio, no entanto, 
outros parafusos no mercado, como o parafuso absorvível, possui a mesma finalidade, 
portanto, podemos entender que os mesmos também serão aceitos?” 
 
Resposta 05: Após reavaliação da especificação, julgamos procedente a alteração do 
item 9 (Parafuso de Interferencia) do Anexo I do Edital. 

Por conta das informações contidas na presente Nota de Esclarecimento nº. 01, 

comunicamos aos interessados que consta NOVO EDITAL disponibilizado no site 
www.funcamp.unicamp.br e a data de realização da sessão pública do PREGÃO 
PRESENCIAL, a qual será realizada em 14/12/2017 às 9h30min, no Auditório da 
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp, localizada na Avenida Érico 
Veríssimo, 1251, Campus Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Cep: 13.083-851, Município 
de Campinas, Estado de São Paulo.  

 
 

Campinas, 30 de novembro de 2017 
 
 
 

Pregoeiro 
(original assinado) 
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