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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA VILA PRADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ATRAVÉS DE EMENDA 
PARLAMENTAR 19970011, FNS Nº 64924-6650000/1190-4 - LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA LICITANTES ENQUADRADAS 
NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E 151/16.  
 
 

Aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2021, às 12h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa 
PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
“Ref.: PE 026/2021 - ITEM 09 - "ELETROCARDIÓGRAFO 12 derivações": No edital é solicitado que o equipamento possua: "Laudo 
interpretativo baseado no código de Minnesota de classificação de arritmias". Sendoassim, indagamos, equipamentos que oferecem laudo 
interpretativo pelo Algoritmo de Glasgow serão aceitos por ser considerado uma tecnologia equivalente ou superior ao solicitado? O Algoritmo 
de Glasglow, desenvolvido para a análise de ECG de 12 derivações na Universidade de Glasglow é considerado um dos três principais 
algoritmos interpretativos de ECG em repouso no mundo, sendo desenvolvido e melhorado continuamente ao longo de 35 anos por uma 
equipe de pesquisadores de renome mundial. 
 
Além disso no certame, é requisitado: "Impressão térmica de alta resolução para imprimir em papel tamanho A4 e papel fax (216mm x 30m) 
com compartimento interno para acoplagem da bobina fax". Entretanto, a tecnologia de fax não é mais comumente usada, uma vez que foi 
substituída por tecnologias mais avançadas e de que garantem qualidade e alta resolução na impressão de exames. Desta maneira, 
indagamos, serão aceitas tecnologias que realizem a impressão em impressora termo sensível acoplada no equipamento e ainda permita a 
conexão com impressora a laser externa? 
 
RESPOSTA DA EQUIPE DE APOIO 
Conforme manifestação apresentada pela Unidade Responsável em esclarecimento de questionamento formulado no Processo 
Administrativo nº 908/2020 – Pregão 019/2021, tendo em vista que trata-se de questionamento idêntico realizado pela referida empresa e o 
objeto do presente certame guarda estrita identidade com aquele, apresentamos as respostas a seguir: 
 
“Boa tarde !!! Serão aceitos equipamentos que contemplem os laudos interpretativos, independentemente de onde é baseado. 
Sobre as impressões, serão aceitas sim de tecnologias superiores impressas em folha A4.” 
 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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