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Sheyla Araujo <sheyla.araujo@huhsp.org.br>

Fwd: [chamamentocovid19] EDITAL Nº 02/2020 - CHAMAMETNO PÚBLICO PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL

Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br> 28 de julho de 2020 09:44
Para: Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br>, Sheyla Araujo <sheyla.araujo@huhsp.org.br>
Cc: Carlos -Engenharia Meireles <meireles@unifesp.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>, jsilva
HSP <jsilva@huhsp.org.br>, "Eng. Orlando Junior" <orlando.junior@huhsp.org.br>

Bom dia a todos! 

Diante deste novo cenário, conforme mencionado no parecer acima, a incorporação dos monitores da Philips nos
leitos institucionais será imediata e segura, tornando o fornecimento dos equipamentos da Philips a opção que
atende às necessidades institucionais nos dias atuais.

Cordialmente,    
Engº Victor Piovezan | Gerente Operacional

Gerência de Engenharia Clínica  

Tel.: (11) 5576-4412

Voip: (11) 5576-4848 Ramal: 1528

E-mail: piovezan@huhsp.org.br

Visite nosso site: 

Em ter., 28 de jul. de 2020 às 09:12, Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br> escreveu:
Bom dia a todos!

Sheyla, Acredito que agora seja um novo cenário, possibilitando uma devolutiva conclusiva para o processo em
análise.

Observamos que nos enviou duas propostas diferentes da ALFAMED ,  datadas de 22 de junho de 2020 e 22 de
julho de 2020, respectivamente. ambas aplicáveis ao chamamento UNIFESP.

A primeira proposta ALFAMED (22/06/ 2020) apresenta  valor de R$ 11.990,00 ( ONZE MIL NOVECENTOS E
NOVENTA REAIS ), para o item 82, gerando dúvidas sobre o valor ofertado em detrimento aos recursos do objeto
em análise, fato que resultou em uma diferença de 219% entre os licitantes . ALFAMED E PHILIPS.

A segunda proposta ALFAMED (22/07/ 2020)  com valor de R$ 35.900,00 ( Trinta e Cinco Mil e Novecentos Reais
) para o mesmo item 82, é apenas 6,4% superior à proposta da empresa PHILIPS , cujo objeto foi ofertado a R$
38.217,13 ( TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TREZE CENTAVOS ).

Este contexto aponta agora para necessidade de nova análise visando preservar o princípio da Vantajosidade para
a Instituição conforme previsto em lei.

O prazo médio entre as duas empresas é similar , ALFAMED 45 DIAS,  e PHILIPS de 30 a 60 dias. 

Em tempo Ressaltamos que a tecnologia PHILIPS é padronizada na instituição, possui menor tempo de curva de
aprendizagem ( utilização imediata ), acessórios já compatíveis com os já utilizados no Hospital Universitário,
compatibilidade com as estações de monitoramento de leitos de isolamento já adquiridas também para a COVID
19 e com cabeamento estruturado já efetivado nas unidades de UTI GERAL, UTI PNEUMO, UTI DIPA,
RETAGUARDA GRAVE, RETAGUARDA SEMI, UTI COVID 4 E 3 ANDAR, UTI DA CLÍNICA MÉDICA, UTI DA
NEURO tornando sua incorporação imediata.
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Obs1: Esta duplicidade de propostas e o não envio da amostra previsto no item 7.4 do edital,  poderia ser objeto
de desclassificação?

Obs2: Anexas as propostas ALFAMED (2) e PHILIPS (1).

Em cópia , submeto este para análise da Gerência de Engenharia Clínica para considerações para eventual
ratificação desta vantajosidade.

A disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Em ter., 28 de jul. de 2020 às 07:22, Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br> escreveu:
Bom dia a todos!

Obrigado Sheyla, iremos analisar e dar pronta devolutiva.

att

Em seg., 27 de jul. de 2020 às 17:09, SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br> escreveu:
Boa Tarde a todos,

Encaminho a nova proposta da empresa AlfaMed. de acordo com a informação do Sr. Amaury, está foi a
enviada para o chamamento.

Segundo informação do representante acima descrito, o que altera são as condições de entrega dos produtos.

Quanto a solicitação feita anteriormente para apresentação de amostra para avaliação, a empresa enviará
nomes de outras instituições localizadas em SP para que possamos obter maiores informações sobre o
produto ofertado.

Att,

---------- Forwarded message ---------
De: <ledianepinheiro@alfamed.com>
Date: qua., 22 de jul. de 2020 às 14:25
Subject: [chamamentocovid19] EDITAL Nº 02/2020 - CHAMAMETNO PÚBLICO PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL
To: <chamamentocovid19@unifesp.br>

Boa Tarde!

 

Prezados Senhores,

 

Segue proposta da Alfa Med para o sexto ciclo deste Edital de chamamento público nº 002/2020.

 

Atenciosamente,
Best regards,

Lediane Pinheiro
Consultora de Relacionamento Sênior
Senior Rela�onship Consultant
+55 31 99320-7555 / 3681-6388 Ramal 3003
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ledianepinheiro@alfamed.com 
www.alfamed.com

 

-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/
chamamentocovid19/!%26!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAA4T6HrbvUhHiLppgzs2vzLCgAAAEAAAADlyKT18
u2JIhdjXb%2B%2BHgkQBAAAAAA%3D%3D%40alfamed.com.

-- 
           Sheyla de S. Araujo
Assessora Administrativa - HU/HSP

-- 
Amaro Oliveira | Coordenador de Incorporação

Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: oliveira.amaro@huhsp.org.br

Visite nosso site:

-- 
Amaro Oliveira | Coordenador de Incorporação

Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: oliveira.amaro@huhsp.org.br

Visite nosso site:
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