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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2018 
PROCESSO N.º 2460/2017 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h20, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa BACE COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 47.411.780/0001-26, referente ao Pregão Eletrônico em 
epígrafe, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES ESTOMIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
Da síntese do questionamento do licitante: 
 

 Ao proceder a análise do referido edital, percebemos que aos descritivos contidos em seu Memorial Descritivo 
dos Itens, da forma como está redigido, limita a participação de algumas empresas nos itens 10 e 31 que fabricam e 
comercializam produtos similares de qualidade igual ou superior para os itens que seguem abaixo transcritos: 

LOTE/ITEM DESCRIÇÃO 

10 Película protetora de pele, solução líquida em spray estéril, sem álcool, frasco 28ml, composto por 
hexametildisiloxano, isoctano, copolímero acrílico, polifenilmetilsiloxano. 

31 Película protetora de pele, solução líquida em spray estéril, sem álcool, frasco 28ml, composto por 
hexametildisiloxano, isoctano, copolímero acrílico, polifenilmetilsiloxano. 

 
O produto Dermaplast Protect Spray é um produto em Spray, inodoro que forma uma película fina e transparente, 

gerando um filme protetor, que protege a pele e forma uma cobertura rápida contra o contato da pele com efluentes, 
indicado para proteção de pequenos ferimentos, cortes e abrasões secas e superficiais. A película forma uma barreira 
protetora contra sujidades, água e bactéria, raios UV e ao mesmo tempo permite a respirabilidade da pele. 

A película protetora formada pela Trimetilsiloxifenil Dimeticona é indicada para proteger a pele contra danos 
causados por incontinência urinaria ou fecal, fluidos orgânicos, efluentes e exsudato de ferida, protegendo a pele ao redor 
de ostomias, fistulas, feridas exsudativas, cânulas de intubação, traqueostomias e jejunostomias, bem como prevenção de 
lesões causadas pelo uso de adesivos.  

O produto também pode ser utilizado para o tratamento de lesões, como abrasões, escoriações e fissuras em 
locais de difícil acesso.  

Diante do exposto é nítido que o produto Dermaplast Protect Spray, possui a mesma indicação/eficiência do 
produto referência, entretanto o produto é ofertado na apresentação frasco de 21,5 ml. 

Sendo assim, com o intuito de promover a ampla competitividade, sugerimos que o item seja licitado por 
ML e não por frasco. 

Por oportuno, informamos que hoje o produto é utilizado em instituições de referência em todo o país como, por 
exemplo, o Hospital Santa Joana de São Paulo. Além de possuir todas as licenças, registros e certificações exigidos pelos 
órgãos reguladores o produto Dermaplast Spray é comercializado com preços por ML mais atrativos. Em pesquisa 
realizada, constatamos que esta diferença pode chegar a 30%.  
 

Síntese das respostas da Unidade solicitante – Secretaria Municipal de Saúde: 
 Conforme solicitação, por email, em dia 02 de agosto de 2018, sobre lotes/itens 10 e 31 do pregão nº69/2018, 
venho por meio deste, retificar o descritivo, pertinente aos dois itens citados: 
 

Quantidade  Descritivo 

1.500 unidades  Película protetora de pele, solução líquida em spray, sem álcool, para pele periestoma. 

 
Atenciosamente, Daniela Maria Falcão de Oliveira. 
Enfª Responsável pela Assistência ao Estomizado de São Carlos e Região. 
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Considerando a alteração do descritivo aqui tratada, o pregão será suspenso e republicado com as alterações 

pertinentes em todos os meios e formas legais. Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão 
disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público. 

 
 
 

Patrícia Aparecida Custódio Nunes 
Autoridade Competente 

 
 
 
 

Guilherme Romano Alves                                                       Fernando Jesus Alves de Campos 
 Pregoeiro                                                                                             Membro  


