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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 046/2018/SML/PVH 

           PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00088/2017 

           

 

 

Rio Medi Comércio Assistência e Representações Ltda., CNPJ no. 09.105.835/0001-80, sediada na 

Rua Isaura Parente n. 1008 – Bairro Isaura Parente, Rio Branco-AC, vem através do presente instrumento, com 

fulcro na Lei Federal nº 10.520/2002, e das razões abaixo: 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

 

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que se faz necessária a apresentação de 

esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, 

nos tópicos a saber: 

 

 

Lote 11 - CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA 

 

O Edital solicita: 

 

“apresentação de no mínimo 04 curvas simultâneas na tela” 

 

 “opcionalmente para a leitura de 12 derivações simultâneas” 

 

“O equipamento deverá ter a possibilidade de monitorização em tempo real da 

qualidade da ressuscitação cardio pulmonar – RCP, através de feedbacks áudio 

visuais. Devendo possibilitar a avaliação quanto a profundidade e velocidade das 

compressões. Estes dados devem ser armazenados na memória interna do 

equipamento e possibilitar a transferência futura para análise. O sensor de feedback 

de RCP deve ser reutilizável ou descartável e acoplado ou não as pás externas 

adesivas descartáveis com durabilidade para no mínimo 100 utilizações” 

 

Solicitamos que o órgão analise a possibilidade de exclusão de tais exigência do lote 11 

(CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA), pois em pesquisa realizada constatamos que os 

equipamentos que atendem a tais exigências, superam em muito o preço estimado para o referido lote. 
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Lote 15 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS 

 

 

O Edital solicita os seguintes acessórios por equipamento: 

 

“06 (seis) sensores reutilizáveis de temperatura com cabos, sendo 04 (quatro) de 

pele e 02 (dois) esofágico/retal; 

06 (seis) sensores reutilizáveis de oximetria de dedo com cabos, sendo 04 (quatro) 

adultos  e 02 (dois) neonatais; 

06 (seis) braçadeiras; Manguitos reutilizáveis de PNI isentas de látex, sendo 04 

(quatro) adultos e 02 (dois) neonatais; 

06 (seis) mangueiras de PNI, sendo 04 (quatro) adultos e 02 (dois) neonatais; 

01 (um) cabo de ECG de 5 vias com 10 (dez) jogos de rabichos, comprimento 

mínimo total do conjunto de 2 metros; 

01 (um) cabo de ECG de 10 vias com 10 (dez) jogos de rabichos, comprimento 

mínimo total do conjunto de 2 metros” 

 

 

Solicitamos que o órgão analise a possibilidade de redução no quantitativo de acessório por 

equipamento, haja vista o alto custo de tais acessórios. Em análise junto ao fabricante, constatamos que o custo 

com os acessórios solicitados para o lote 05, ultrapassa R$ 15.000,00, o que somado ao custo do equipamento 

inviabiliza o fornecimento pelo preço estimado para o referido lote. 

 

 

O Edital solicita para o lote 15: 
 
 

“RESPIRAÇÃO – medição mínima na faixa de 0 a 150 resp./min (rpm), através do 
método de impedância torácica” 
 

Solicitamos analisar a possibilidade de aceitar “RESPIRAÇÃO – medição mínima na faixa de 5 a 150 
resp./min (rpm), através do método de impedância torácica”, pois a exigência da frequência respiratória 
abaixo de 5 rpm, estaria apenas restringindo a competitividade sem uso na prática hospitalar. 

 

 

 

4.1 - Prazo de Entrega 

 

 

“O prazo para entrega total dos produtos é de até 30 (trinta) dias consecutivos”. 

 

 

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de 

equipamentos, objeto deste certame, uma vez que se trata de equipamento de alta complexidade técnica de 

produção e, em muitos casos sujeitos à importação. Assim exposto, solicitamos esclarecer sobre a possibilidade 

de aceite da entrega do produto em, pelo menos 60 dias. 
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Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail: 

licitacao@riomedi.com.br  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Rio Branco, 20 de junho de 2018. 

 


