
 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES. 

SOLICITANTE: Olidef Medical 

 

Em 11/11/19 a empresa OLIDEF MEDICAL, se manifestou, solicitando 

esclarecimentos nos seguintes termos via e-mail: 

 

ITEM 15- INCUBADORA NEONATAL: Cúpula com parede dupla de acesso frontal e 

posterior; Controle de temperatura e umidade de ar (ATC), temperatura de pele (ITC); 

Saturação de oxigênio e balança incorporada ao leito - opcionais; Grande estabilidade 

das condições ambientais da câmara; Umidificação servo ativa; Display de LCD; 

Acessórios – gavetas, suporte de soro, bandejas. 

 

1. Saturação de oxigênio e balança incorporada ao leito – opcionais. 

 

Questionamento: a solicitação dá a entender que o item grifado é opcional, podendo 

ser ofertado ou não. Nosso questionamento é para saber se será necessário ofertar 

o equipamento com estes opcionais instalados. 

 

2. Para esse tipo de equipamentos é primordial que o controle dos opcionais seja 

integrado ao painel da incubadora, ou seja, todas as informações referentes a 

temperatura, umidade, saturação de oxigênio e balança devem ser mostradas no 

display de LCD.  

 

 Questionamento: Serão aceitos equipamentos que apresentem controle dos 

parâmetros fora do painel principal (exemplo: balança acoplada com display próprio, 

controle de umidade fora do painel principal da incubadora)? 

 

3. Não há solicitação de inclinação do berço em Trendelenburg e próclive. Esta função 

é necessária, ou seja, deve ser cotada e apresentada na proposta? 

 

4. Acessórios – gavetas, suporte de soro, bandejas Para esse tipo de equipamento é 

possível adicionar duas prateleiras/ bandejas e até 4 gavetas.  

 

 Questionamento: Quantas bandejas e gavetas serão necessárias? 

 



 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

 

Em resposta a solicitação de esclarecimento apresentada pela empresa Olidef 

Medical, informamos que: 

 

1. Sim. Será necessário ofertar o equipamento com os opcionais citados (Saturação de 

oxigênio e balança incorporada ao leito). 

 

2. Sim. Serão aceitos equipamentos que apresentem controle dos parâmetros em 

painéis independente ao painel principal, devendo estes painéis estar devidamente 

incluídos na proposta. 

 
3. Não é exigida a função de inclinação do berço, não necessitando, portanto, fazer 

parte da proposta. 

 
4. Deverá conter os seguintes acessórios: Gavetas, podendo ser 1 grande e 2 

pequenas; 1 suporte de soro e 2 prateleiras/bandejas. 

 

 

 

Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento solicitado pela solicitante. 

 

 

 

Suzano, 12 de novembro de 2019 

 

Claudio Tokihar Miyamoto 

Pregoeiro da Santa Casa de Suzano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: IMPRESSO DISPONÍVEL NO PROCESSO E ARQUIVO NO FORMATO PDF DISPONÍVEL NO 

SITE www.santacasadesuzano.com.br - Link Licitações. 


