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Imo Sr: Pregoeiro  

REF: Considerações e Observações ao Edital 002/2022  

 

Item 1: Fototerapia neonatal: 

Empresa Fanem – Atende ao Edital  

Empresa Olidef  -Não Atende ao Edital , com relação à exigência da característica de entrada 

compatível para sensor de radiômetro e memorizar as medições do aparelho por meio de 

leitura automática por sonda, informamos que a mesma será mantida, tendo em vista que visa 

otimização no tratamento ao RN uma vez que o aparelho já permite de forma imediata às 

medições por meio de sonda dedicada ao mesmo quanto à irradiância utilizada e atendendo 

os protocolos médicos para tratamento do RN.  

Item 2: Incubadora neonatal 

 Empresa Fanem – Atende ao Edital  

Empresa Olidef  -Não Atende ao Edital   , com relação à exigência: “Entrada de oxigênio através 

de válvula que permita concentrações mínimas de setenta a oitenta por cento com vazão de 

entrada máxima a quinze LPM.“Esclarecemos que a concentração de oxigênio no nível exigido 

é essencial à assistência direcionada, uma vez que o equipamento será utilizado em neonatos 

prematuros e de baixo peso, o que exige em casos extremos tratamento com este percentual 

de concentração. Portanto, por se tratar de item essencial para objeto que trata esta 

aquisição, ou seja, equipamentos para preservação da vida de recém-nascidos, necessário se 

faz possuir essa característica a fim de poder abranger toda a gama possível de intercorrência 

no tratamento oferecido incluindo-se a SARS-CoV2/Covid-19,  visto que já se registra a 

incidência desta enfermidade em recém-nascido.  Portanto, esta exigência será mantida.  

 

Item 3: Radiômetro:  

Empresa  Fanem – Atende ao Edital  

Empresa Olidef  -Não Atende ao Edital  

 Não apresentou Manual técnico  e com relação ao questionamento da característica a “Tecla 

com função de congelar valores selecionados durante a leitura” ou  “Tecla Hold” no 

equipamento (Radiômetro), “Entrada para sonda de umidade e temperatura do ar”, “Entrada 

para sonda de oxigênio” ,“permite que um mesmo dispositivo, portátil e de pequenas 
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dimensões, forneça medidas imediatas de temperatura, umidade relativa e concentração de 

oxigênio”, “desligamento automático para economia da bateria” e consequentemente os 

acessórios ” sonda/sensor de oxigênio” ,”Sonda de Temperatura e Umidade” e “Bolsa para 

proteção e transporte” havíamos informado que seria  aceitos produtos sem esta opção para o 

processo. Considerando que o aceite desta opção não impacta na formulação das propostas 

das empresas interessadas, no processo realizado no dia 14/03 sem prejuízo para o processo.   

 

Itens 12 - DEA 

INSTRAMED 

Edital pede: 

“...Deve possuir forma de onda bifásica para choque com energia de até 200j, com aplicação 

de choque inicial de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças.”... 

“... Deve permitir futura transferência dos dados armazenados através de interface  com ou 
sem fio (USB , bluetooth, nfravermelho ou Wi-fi)...” 
“Grau de proteção IP55”. 

 
 

Manual:  

Diante de muitas analises não vimos o modo transferência via bluetooth, inframerlho ou wi-fi 

e sim a necessidade e instalação por CD para  utilização através de uma porta USB com uma 

CPU/ sistema operacional windows, conforme podemos comprovar junto ao manual da 

ANVISA na pagina 57.  

 

Índice  de Proteção 56 conforme catálogo. 

Nihon Kohden .  Atende ao Edital  
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Item 13 – Cama Hospitalar Mecânica  

Não encontramos na proposta referencia ao Certificado no INMETRO na empresa: 

 D3 JF moveis  modelo HSP 1014.5  fabricante Hospitalare.  

 Mais Ética   modelo AMH 1709  fabricante Atual Moveis . 

 ALF (Adovandro ) modelo alff—CH AC01  fabricante ALFRS moveis  

 RC moveis  modelo RC102 fabricante RC moveis ; 

 Meta   não apresentou proposta  

Atende ao Edital: 

 Medisaúde  modelo MS.10.201  fabricante medisaude. 

 KSS  modelo 03 manivelas   fabricante KSS. 

 

Item 16 – Aparelho de Raio-x Portatil  

A empresa Lotus  não  atende ao Edital .Não apresentou manual técnico. 

Item 20 Colposcópio – 

A empresa Medpej , Prime e Biomercantil  Não atende ao Edital . Não apresentou 

manual técnico. 

 

Item 21 -Computador (Desktop-Báscio)  

Não teve Proposta  
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Item 22 - Eletrocardiógrafo 

 Empresa  Alfamed  -Eletrocardiógrafo EDAN SE-1200 Express 

Na solicitação de Análise de ST, o manual fala que só faz no SE12 EXPRESS, além de que 

não possui gráficos do mapa ST, Não possui indicação no manual de “Visualização do 

posicionamento dos eletrodos na tela do equipamento para auxílio do usuário, 

informando o status de cada derivação”. 

 

 

 

 A empresa Philips não apresentou manual técnico;  

 

Item 24  Foco Cirúrgico Auxiliar  

 Empresa Medej   -Não encontramos na proposta referencia ao   Grau de 

proteção IP42 e modo endoscopia <500 lux . 

 Empresa  KSS – Não encontramos na proposta referencia ao   tipo de 

construção “alumínio”. 

 Empresa Barfab – OK  



 
               

 

            

Insc. Est. 439.032.362.00-71 / CNPJ 22.780.498/0001–95  

5 
 

 

I 

Itens 27 e 28 – Monitores Multiparametro  CCC e UTI  

Edital pede: 

 

 Alfamed   

 A empresa não atende ao Edital, oferta em sua proposta à tecnologia de SPO2 

Nellcor. Porém não houve atendimento na precisão que se pede. 

Manual Vita 1100ª consta na pág 291 nos mostra que esta tecnologia possui uma precisão 

acima do que foi solicitado, não atendendo assim o edital. 
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Itens 29 - Monitor Multiparametro  

Edital pede: 

 

Manual:  

Na pagina 74 do manual não informa quantos leitos são possíveis de visualização.  

 

Edital pede: 
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O Edital exige “...Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor Oximax ou Blupro ou 
Masimo SET...” assim a  empresa Alfamed atendeu com a tecnologia Nellcor, porém não houve 
atendimento na acurácia que se pede.  
 
 
Manual:  

 

 

 A Empresa Philips. 

 Não atende ao Edital, 

 Não apresentou manual técnico; 

Só uma observação na proposta, primeira página consta item 29 como Eletrocardiógrafo, 

enquanto trata-se de Monitor; 

Edital pede: 
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Manual CM120l, na pagina 25-39. 

 

Edital pede: 

 

Manual CM120 na página 25-39. 
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 NiHon Koken 

 Apresentou Manual Tecnico. 

 Atende o Edital 

 

Item 33 - ventilador Pulmonar 

 Magnamed Max 500 

 Não apresentou Manual Tecnico. 

 Não Atende o Edital 

o Não possui Ventilação com suporte à Volume; 

o Não possui Modo de ventilação proporcional com sincronismo/adaptação 

paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória tipo PAV 

//ASV //SMARTCARE //AVA //NAVA; 

o Ultrapassa o limite permitido, eles fazem até 180 e o edital pede 

Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm e no máximo até 150 

rpm evitando assim uma lesão pulmonar. 

o Não atende em VCV neo. 

 

 Vitae –Tecme  

 Apresentou Manual Tecnico. 

 Atende o Edital 

 

Item 34 – Ventilômetro  

Não tivemos Proposta.   

 

Permanecemos a disposição para eventuais dúvidas/esclarecimentos. 

 

 

Marcelo Pereira  

Engenharia Clinica-HSP 


