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PROCESSO Nº 1882/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS LTDA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 58.295.213/0021-11, 
referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR). 

 
 Da síntese do questionamento do licitante: 
 Do edital: “4.4. Os manuais de operação e manutenção devem ser entregues junto ao item, em formato físico e 

digital, sendo o primeiro obrigatoriamente em português e o segundo, em português ou inglês. O manual de manutenção 
deve conter esquemas do equipamento, lista de placas/módulos e suas funções, código de erros e possíveis soluções, 
rotinas de manutenção preventiva e quaisquer outros procedimentos de manutenção do item;” 

Manuais de serviço em geral possuem informações de propriedade intelectual das empresas fornecedoras, que, 
com o nível de detalhe solicitado em edital, não podem ser compartilhadas pelas fabricantes em equipamentos de 
ultrassonografia.Sendo assim, entendemos que o manual solicitado trata-se do manual tecnico-operacional com 
orientações operacionais e de serviço básico (conservação, limpeza, diagnóstico básico, periodicidade de manutenção). 
Nosso entendimentos está correto? Caso haja a necessidade da entrega do manual de manutenção, o mesmo poderá ser 
entregue somente após a assinatura de um Termo de Confidencialidade (NDA). Sendo esse o caso, esse termo poderá 
ser assinado por parte da Contratante? 

 
Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 
O manual de manutenção também deverá ser entregue à CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA poderá 
exigir a prévia assinatura do termo de confidencialidade para entrega do mesmo. 
 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
 
 
 

Patricia Aparecida Custodio Nunes 
Autoridade Competente 

 
 
 

Guilherme Romano Alves                                                       Fernando Jesus Alves de Campos 
 Pregoeiro                                                                                             Membro  


