
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 05/2015 DOM 5078  de 27/10/2015

Processo nº: 08.00332/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2016
Objeto:  FORMAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS.

A empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL
LTDA,  protocolou via e-mail pedido de esclarecimento no dia 10.02.2016, endereçada a este
Pregoeiro referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 003/2016.

O Pregoeiro,  designado  em face  dos  termos  do pedido de  esclarecimento  em referência,
apresenta os seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  pedido  de  esclarecimento,  visto  que  interposto  tempestivamente  pela
empresa ora citada, em conformidade com edital, senão vejamos:

3.3  –  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo
licitatório em epígrafe deverão ser enviados ao pregoeiro até três (3)
dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
cplequipe1@hotmail.com;

I – DAS RAZÕES

A empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL
LTDA , solicita esclarecimento sobre o seguinte item:

A Comércio de Materiais Médicos hospitalares Macrosul Ltda, vem questionar referente a
descrição do item 05 – Eletrocardiógrafo:
No  descritivo  solicitado  do  eletrocardiógrafo  não  são  mencionadas  características
essências para a descrição correta do equipamento: como o número de canais, número
de derivações, laudo interpretativo, memória, tipo de impressão, acessórios. 

Segue abaixo sugestão de descrição, onde no mínimo 4 marcas atendem ao descritivo. 
Eletrocardiógrafo  com impressão em 12 canais  simultâneos,  impressora térmica de alta
resolução integrada ao equipamento.  Alimentação bivolt  automático e através de bateria
interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. Os exames devem ser
impressos em papel no formato A4, termo sensível, possuir medidas e laudo interpretativo do
ECG. Memória do último exame. Comunicação com computador que possibilite visualizar,
enviar  e  arquivar  os  exames.  Deve  acompanhar  os  seguintes  acessórios:  01  cabo  de
alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos
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precordiais de sucção isentos de latex; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo
sensível, 01 carro em inox ou Abs com gaveta para locomoção do aparelho e manual de
instruções em português. Apresentar certificado do INMETRO e registro na ANVISA. 

Considerando tratar-se de questionamentos técnicos o Pregoeiro designado encaminhou por 
meio de despacho exarado no processo nº 08.00332.2015 fls. 276 no dia 16/02/2016 o pedido
de esclarecimento ao Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, da qual obteve 
os seguintes esclarecimentos no dia 22/02/2016 ás 16:06hrs:

II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
-DEMAC 
Senhor Pregoeiro;

Ao cumprimentá-lo, vimos através deste apresentar esclarecimentos quanto ao item 05 –

eletrocardiógrafo solicitado pela empresa Macrosul, informamos que em virtude de falta

de clareza da especificação técnica, decidimos por alterar a especificação do mesmo para

o seguinte:

      Item 05 – ELETROCARDIÓGRAFO – Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de

12  derivações  e  até  12  canais,  impressora  térmica  de  alta  resolução  integrada  ao

equipamento para papel termossensível no formato A4 ou papel comum no formato A4

ou carta, múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis

para  melhor  legibilidade  gráfica,  alimentação  bivolt  automático  e  através  de  bateria

interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve

ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria, tela de

LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas

de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das

funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso.

Possuir  função  grade  para  papel  termossensível,  circuito  de  proteção  contra

desfibrilador, detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do

ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do

QRS  QT/QTc,  eixos  P-R-T.  Porta  RS232  e  para  comunicação  com  PC  e  LAN  e

possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01

cabo de alimentação, 01 cabo paciente de 10 vias, 04 eletrodos de membros tipo clipe, 06

eletrodos  precordiais  de  sucção,  01  tubo  de  gel  para  eletrodos,  01  rolo  de  papel
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termossensível e manual de instruções em português. Registro na ANVISA e certificado

do INMETRO.

Sendo  o  que  temos  para  o  momento,  nos  colocamos  a  disposição  para  mais

esclarecimentos.

VALDIZA GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão

PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Membro da Comissão

ROSECLEIDE CAMPOS DE MIRANDA
Membro da Comissão

GIRLENE NOGUEIRA SARMENTO
Membro da Comissão

VINICIUS UBIRAJARA MARQUES
Membro da Comissão

III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Média e Alta Complexidade -
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DMAC, pode-se observar que houve alterações nas especificações, portanto o certame será suspenso

por tempo indeterminado para adequações no edital.

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2016.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Pregoeiro


