
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2018 
PROCESSO Nº 1882/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 08h30, 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 SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTICOS LTDA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.449.930/0006-02, 
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: 

I) QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO: ECOCARDIÓGRAFO 
SOLICITA O EDITAL: _"Apresentar taxa de frames no modo 2D de no mínimo 1100 quadros / segundo"_ 
ESCLARECIMENTO: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que este 
trecho seja MODIFICADO PARA: Apresentar taxa de frames no modo 2D de no mínimo 499 quadros / segundo. 

 
II) QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO TÉCNICO: ECOCARDIOGRAFO E ARCO CIRURGICO 
SOLICITA O EDITAL: _" __5.2.2. Treinamento técnico para equipe técnica da CONTRATANTE, abrangendo procedimentos de 
manutenção corretiva, preventiva, calibração e quaisquer outros procedimentos técnicos indicados pelo fabricante do equipamento. Além 
de permitir o desempenho de atividades técnicas com solução de problemas comuns do equipamento após o período de garantia, este 
treinamento visa qualificar os profissionais para fiscalização de serviços de manutenção e demais intervenções técnicas eventualmente 
necessárias. Este treinamento deverá envolver todas as partes do equipamento com profundidade equivalente ao fornecido pela 
CONTRATADA à própria equipe técnica. Poderá ser solicitado 01 (um) treinamento técnico extra durante a vigência da garantia;" 
Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, 
provisiona para o equipamento de ECOCARDIÓGRAFO e ARCO CIRÚRGICO, um treinamento 
operacional/técnico de 02 (DOIS) ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em DIAS ÚTEIS E 
CONSECUTIVOS, NO PERÍODO DAS 8:00H ÀS 17:00H. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo 
no mesmo dia da entrega do objeto. 
PODEMOS CONSIDERAR QUE A NECESSIDADE DO ÓRGÃO SERÁ SANADA COM O TREINAMENTO FORNECIDO PELA 
SIEMENS? DESTA FORMA NÃO SERIA NECESSÁRIO O TREINAMENTO TÉCNICO, E SIM APENAS O OPERACIONAL?  PEDIMOS 
ESSA ALTERAÇÃO NO EDITAL PREVENDO A ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 
I - A característica solicitada não é exclusiva de um modelo ou fabricante, podendo apresentar variação de 10% do valor solicitado, 
conforme descrito no termo de referência. 
II - O treinamento operacional também deverá ser fornecido pela CONTRATADA, conforme termo de referência. Entretanto, o trecho 
apresentando refere-se a treinamento técnico para que após o período de garantia, possam ser realizados os primeiros atendimentos e 
fiscalização de contratos de manutenção de modo adequado. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
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