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“COMUNICADO N.º 095/2022” 

 
REF: Pregão Presencial 014/2022, de 28 de abril de 2022, levado a efeito através do Processo 

Licitatório n.º 021/2022 quem tem como objeto a “Ata de Registro de Preços para a futura 

“AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) COM MÁSCARA 

NASAL”, a serem adquiridos conforme a necessidade e solicitação para a Secretaria da Assistência e 

Desenvolvimento Social e quando necessário, pelas demais Secretarias da Prefeitura Municipal de 

Matão. 

 
Considerando o pedido de esclarecimentos realizados por SUPERARMED 

(comercial@superamed.com.br), serve o presente para comunicar que, quanto aos itens 1 e 2 do 

pedido de esclarecimentos, as propostas devem ser apresentadas conforme a Tabela abaixo, tendo 

em vista as cotas para Micro e Pequenas Empresas (item 1) e Participação Ampla (Item 2). 

 

Item Qtde. 
Estimada Emb. Produto Descrição 

Cota de 25% APARELHO CPAP – Modelo Básico 
Fixo ou Modelo Automático (com 

Umidificador Integrado); bivolt, Intervalo 
de pressão de 04 a 20 cmH2O; rampa 
reajustável de 0 a 45 minutos; garantia 
de 12 meses. Incluindo os seguintes 

acessórios: Traquéia padrão de 2 
metros, cabo de energia, manual, bolsa 

para transporte e filtro. MÁSCARA 
NASAL DE SILICONE nos tamanhos P, 

M ou G, de fácil ajuste e adaptação 
para o paciente. 

01 15 Unidade 

Aparelho 
CPAP com 
Máscara 

Nasal 
Cota de 75% 

2  
45 

 
Unidade 

Aparelho 
CPAP com 
Máscara 

Nasal 

 
Quanto ao item 3, optamos por descrever o equipamento como Fixo OU Automático 

exatamente para poder comprar equipamentos com menores preços. Durante anos nossas licitações 

sempre efetuaram a compra de aparelhos fixos Resmed modelo Tango, que na época eram a melhor 

opção de preço no mercado. Nas duas últimas licitações, entretanto, os aparelhos automáticos 

importados venceram as concorrências. Nosso intuito é atender pacientes comprovadamente carentes, 

sem nenhuma condição financeira para a aquisição do aparelho CPAP. Ao mesmo tempo, precisamos 

pensar na economia dos recursos públicos, razão pela qual optamos pela compra de aparelhos CPAP 

pelo menor preço, sejam eles fixos ou automáticos. 

Inadvertidamente, constou-se como critério da licitação o MENOR VALOR GLOBAL. 

Assim, a licitação será processada e será considerada vencedora da licitação a licitante 

que OFERECER O MENOR PREÇO POR ITEM. 

Assim, nos itens 1.1, alínea “d” do item 3.2; item 4.1; item 12,1; item 12.2.3, todos do Edital, 

bem como o item 6.1 do Anexo I (Termo de Referência) são alterados de MENOR VALOR GLOBAL, 

doravante para MENOR VALOR POR ITEM. 



Rua Oreste Bozelli, 1165 Centro 
• 15990-900 • Matão-SP 

16 3383-4077 
www.matao.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
Secretaria de Governo 

Departamento de Compras e Licitações 
    

2 
 
 

 

Em face das alterações, a data de recebimento dos Envelopes contendo as propostas 

comerciais (envelope n.º 01) e documento para habilitação (envelope n.º 02), fica alterada para as 

08h30min do dia 17 de maio de 2022. 

 

Matão, 11 de maio de 2022. 

 
  
 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
PREGOEIRA MUNICIPAL 


