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REVOGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA N» Ô05/2021
Objeto de contratação: Fornecimento de stents farmacológicos, não farmacológicos, balõeç
complacentes e não complacentes em regime de consignação, para o Hospital Evangélico de
Vila Velha.

Considerando as considerações e sugestões a título de pedido de esclarecimentos encaminhado
pela empresa Union Lab. ^

Considerando que a área técnica analisou e julgou ser procedente as sugestões trazidas a
efeito.

Revoga-se o processo de contratação, fundamentado no-ltem 9.1 do Termo de Referência n°
005/2021, sem prejuízo a concorrência, uma vez que promoverá a abertura de novo processo de
contratação.

Alcides Hell

Hugo de Souza Moreira

Gerente de Suprimentos
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Vitória/ES, 15 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE
Ref.:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2021

Contratação de empresa para fornecimento de stents farmacológicos, não
farmacológicos, balões complacentes e não complacentes em regime de
consignação, para o Hospital Evangélico de Vila Velha.

Conforme previsto no item 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, abaixo
considerações e sugestões a título de Pedido de Esclarecimentos.

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense, é reconhecida por sua
excelência na prestação de serviços médicos de qualidade à população do
Espírito Santo. Para que o setor de cardiologia intervencionista, não venha a se
contrapor a esta excelência, discorremos sobre alguns tópicos que supomos
deveriam ser considerados no presente processo.

1 - Agrupamento dos itens

O agrupamento dos itens em um único lote afasta concorrentes, pois nem todas
as empresas e/ou fabricantes que atuam neste ramo, fabricam todos os itens do
lote. Isto não é salutar para o processo e diminui a quantidade de empresas
aptas a participar.
O agrupamento reflete também na qualidade dos itens, pois é muito comum
nestes processos empresas que não possuem todos os itens ir ao mercado
buscar produtos de baixa qualidade e por consequência de menor custo, para
completar o roll de itens.
UL Química e Científica Ltda.
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2 - Ausência de especificação
A ausência de especificações técnicas mínimas para os itens que fazem parte
do processo desequilibra-o em favor de fabricantes que apresentam produtos de
baixa qualidade, uma vez que os preços de venda dos diversos fabricantes,
guardam direta relação com a excelência em sua fabricação e publicação
estudos de eficiência.

3 - Critério de Julgamento
Combinado com a ausência de especificação, o processo torna-se ainda mais
perverso porque o menor preço global elimina a chance de ser escolhido o
produto de melhor relação custo/benefício para os itens separadamente.
Novamente o processo é desequilibrado em favor dos fabricantes de produtos
de baixa qualidade.
Como exemplo podemos citar os balões. Há casos em que o profissional médico,
chega até a usar três balões num procedimento, ao passo que se usasse um de
boa qualidade, somente um seria necessário.

As sugestões e considerações aqui colocadas buscam proporcionar a
Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense, adquirir produtos de boa
qualidade para que a equipe médica execute os procedimentos com segurança
e ato contínuo, o paciente se beneficie de um procedimento seguro, eficaz e sem
contratempos, o que reflete numa recuperação mais rápida e sem sequelas.

Acreditando estar contribuindo para o fortalecimento do processo, nos
despedimos.
JAQUELINE MELGACO
DE
SOUZA:11538578719
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