
 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 0538/2018. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 049/2018. 
 
Objeto: Aquisição de equipamentos para sala de urgência/emergência para uso na UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG. 
 
A empresa DC Heart Desfibrilidadores e Sistemas Médicos Ltda, tendo interesse em 
participar do procedimento licitatório epigrafado solicita esclarecimentos ao edital o que 
passamos a responder abaixo: 

1. “Dispõe  item 3 do PREGÃO 49/2018 que: 

Cardioversor bifásico com bateria interna Caraterística/Especificações mínimas: Tecnologia CTR 
– Checagem em Tempo Real Módulo DEA – Desfibrilador Externo Automático Modo PMS – 
Prevenção de Morte Súbita ECG – Eletrocardiograma SpO2 – Oximetria Marcapasso não 
invasivo PNI – Pressão não invasiva EtCO2 – Capnografia Impressora Bateria recarregável 
removível Tela colorida em TFT com no mínimo 6” Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 
vac Com registro na ANVISA Dimensões: Altura: 28 cm Largura: 30 cm Profundidade: 21 cm 
Peso aproximado: 7 Kg Acessórios: 1 Cabo de alimentação 1 Cabo auxiliar para aterramento e 
equalização de potencial 1 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil 1 Cabo 
de ECG 5 vias 1 Sensor de Oximetria com cabo extensor 1 Cabo tronco com pás multifuncionais 
Bateria removível Certificado de garantia de 12 meses Manual do usuário em português Demais 
acessórios necessários ao perfeito funcionamento - Unid 01 R$ 1 3 .945,66 

Após análise no descritivo acima, visualizamos que o valor de referência do item 
encontra-se abaixo do ESTIMADO. Visto que a solicitação é de um cardioversor com muitos 
parâmetros. 

Com isso, solicitamos ao órgão que reveja sua pesquisa de mercado para que o item não 
seja FRUSTRADO.” 

 Resposta: “Em análise do Termo de Referência e aos termos da solicitação de 
esclarecimento, bem como os orçamentos para balizamento de preços, esclarecemos: 
 

a) para a formação do preço médio foram realizadas cotações de preços com as seguintes 
empresas: a) Clinmed Rio Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos EIRELI – CNPJ: 
12.467.446/0001-00 que cotou a marca Cmos Drake; b) Cirúrgica Passos – CNPJ: 
23.490.938/0001-32 que cotou marca Ecafix; c) Dormed Hospitalar – CNPJ: 
01.505.499/0001-51 que cotou a marca Cmos Drake. 

b) a par de todos os orçamentos e em contato com as empresas do ramo que forneceram 
orçamentos prévios, verifica-se que os preços cotados nas marcas indicadas acima 
correspondem ao real preço de mercado, tendo sido confirmado na data de hoje; 

c) Com relação ao descritivo, houve apenas um equivoco no detalhamento do objeto quanto 
às dimensões do equipamento; 

d) Para ampliação da disputa e promoção de um maior número de licitantes interessados, 
solicitamos que o descritivo do equipamento seja alterado para constar o descritivo abaixo 
que corresponde a várias marcas e modelos constantes no mercado: 
 

Cardioversor bifásico 



 

 

 
Especificações mínimas: 

• Pode ser utilizado crianças e adultos; 

• Checagem em Tempo Real -Tecnologia CTR 

• Módulo Desfibrilador Externo Automático – DEA e Prevenção de Morte Súbita; 

• Monitorização de Eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca; 

• Monitoração de saturação de oxigênio arterial funcional - SpO2; 

• Marcapasso externo transcutâneo não invasivo; 

• Monitoração de Pressão Não Invasiva - PNI 

• Capnografia (CO²) 

• Impressora 

• Bateria recarregável removível 

• Tela colorida com no mínimo 5” 

• Peso aproximado: 4 Kg 

• Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240 vac 

• Com registro na ANVISA 
 
Acessórios: 

• 01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial 

• 01 Cabo de força 

• 01 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil 

• 01 Cabo de ECG 5 vias 

• 01 Sensor de Oximetria com cabo extensor adulto e infantil 

• 01 Cabo tronco com pás multifuncionais 

• 05 Jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL 

• Bateria recarregável e removível  

• Certificado de garantia de 12 meses 

• Manual do usuário em português 
Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento 
 

Por tudo isso, concluímos que: 
 

a) Haverá necessidade de alteração do descritivo do objeto no item conforme consta na 
alínea “d”.” 

 
Publique-se. 
 
Córrego Fundo/MG, 01 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

Aline Patrícia da Silveira Leal 
Pregoeira Municipal 

 


