
CONSÓRCIO DE SAÚDE VALE DO PEIXOTO <cisvaledopeixoto@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018 -
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA  

INSTRAMED - LICITAÇÕES <licitacoes@instramed.com.br> 20 de fevereiro de 2019 15:49
Para: "cisvaledopeixoto@gmail.com" <cisvaledopeixoto@gmail.com>
Cc: "atendimento@cuiabamed.com.br" <atendimento@cuiabamed.com.br>, INSTRAMED - LICITAÇÕES
<licitacoes@instramed.com.br>

Prezados Membros da Comissão de Licitações

A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ Nº 90.909.631/0001-10, sediada no Beco José
Paris nº 339, Pavilhão 18 e 19, Bairro Sarandi em Porto Alegre/RS, através do presente vem solicitar
esclarecimento conforme segue:

 Com interesse em participar da licitação em epigrafe, no que diz respeito a descrição técnica dos item
13  - MONITOR/DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR , temos a seguinte SOLICTAÇÃO EM SUA  descrição:

 

MONITOR/CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR

Desfibrilador/Cardioversor com Monitor Multiparâmetro e Marcapasso - Com tela de cristal líquido, com
forma de onda bifásica, Deve possuir no mínimo quatro modos de operação: Monitorização,
Desfibrilação Externa semiautomática (DEA), Desfibrilação Manual, e Marca Passo não invasivo, Com
monitorização de ECG através de cabos de 3 ou 5 vias Com monitoração por intermédio das pás
adesivas. Com monitorização de oximetria de pulso (SpO2). Modo Manual: Com desfibrilação simples
em 3 etapas, Com analise do ECG do paciente e se for o necessário: 1) selecionar a energia; 2)
carregar; e 3) aplicar o choque. Deve permite a realização de cardioversão sincronizada,
imediatamente após a detecção de uma onda R na medida do ECG, Com desfibrilação realizada por
intermédio de pás externas, Deve possuir pás externas adulta com pediátrica embutida, com
possibilidade de uso de pás internas ou pás adesivas multifuncionais de desfibrilação, Deve abranger a
faixa de 2 a 200J. Modo de Marca Passo: Deve possuir a capacidade de detecção de no mínimo 2
arritmias, incluindo assistolia e fibrilação ventricular, Com sistema de auto teste capaz de verificar o
bom funcionamento do equipamento. Com capacidade de armazenamento de eventos e relatórios.
Com registrador integrado, onde são determinados eventos impressos manual ou automaticamente.
Com bateria recarregável com no mínimo 5 horas de autonomia. Tipo de Alimentação: 110 V e 220 V
(dependendo do local a ser instalado o equipamento). Frequência 60 Hz. Deverá acompanhar o
equipamento:

a) 01 (um) cabo de 3 vias (cabo + rabicho);

b) 01 (um) cabo de 5 vias (cabo + rabicho);

c) 01 (um) sensor de SPO2 adulto;

d) 01 (um) sensor de SPO2 pediátrico;

e) 20 (vinte) rolos de papeis para impressora;

f) 01 (uma) bateria compatível com o equipamento; Garantia mínima de 01 ano.

 

 

Analisando o descritivo acima, surgiram dúvidas conforme segue:

 

Quando pede o seguinte: Deve abranger a faixa de 2 a 200J

 

https://maps.google.com/?q=Beco+Jos%C3%A9+Paris+n%C2%BA+339,+Pavilh%C3%A3o+18&entry=gmail&source=g


A faixa  de 02 a 200 J seria uma faixa mínima de energia, sendo aceito equipamentos que atuem com
cargas  de 01 à 360 J ?

 

 

Já na solicitação Com bateria recarregável com no mínimo 5 horas de autonomia.

 

Equipamentos são distintos entre si na autonomia de bateria, devido a utilizarem tamanhos de tela,
circuito de desfibrilador diferentes ,  por exemplo nosso equipamento CARDIOVERSOR   CARDIOMAX ,
por exemplo, possui uma tela de 8” o que se faz necessário uma bateria mais robusta para suportar
todos os parâmetros em funcionamento e alimentar o consumo de energia do mesmo como um todo.,
por isso limitar em um valor especifico a autonomia de bateria fere o principio da competitividade pois
diminui  numero de participantes da concorrência.

 

Sendo assim, perguntamos

 

Podemos ofertar o equipamento Cardioversor Cardiomax o qual possui autonomia de bateria de 3,0
horas , porém em sua carga máxima  faz 140 choques em 360 Joules ou 200 choques em 200 joules?

 

Aguardamos o retorno de nossos questionamentos.

 

 

 

 

Atenciosamente,

__________________________

Patrícia Oliveira

Analista de Licitação

licitacao@instramed.com.br

Telefone: (51)3073.8228

Visite nosso site: www.instramed.com.br
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