
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 006/2018 (ELETRONICO) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00412.11.07.611.2017  
 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais diversos, para atender as Unidades de 
Saúde do Município de Camaçari-BA.  
 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 

Pergunta: 
 

O edital solicita: “ENTREGA: Em até 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho ou 
documento equivalente.” 
Trabalhamos com equipamentos de origem importada e precisamos de 60 dias de prazo para entrega, podemos 
seguir desta maneira? 
  

Este órgão aceita documentos com autenticação digital? 
 
Resposta: 
 

Considerando o questionamento acerca do prazo de entrega, será considerado 30 dias, contados a partir da data de 
recebimento da nota de empenho ou documento equivalente. 
 

Sim, aceitamos documentos com autenticação digital. 
 

Pergunta:  
  
1 - Lote 2 

  
Item 3 
 

Especificação do edital 
 

“monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume” 
Motivo: 
Gostariamos de saber se o órgão aceitaria equipamento que apresenta apenas monitorização gráfica de pressão x 
tempo. Forma de monitorização mais usada em centro cirurgico para todas as faixas de paciente. Dessa forma 
poderíamos cotar equipamento dentro da verba que o órgão dispõe. 
  

Item 4 
 

Especificação do edital 
 

“monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume” 
Motivo: 
Gostariamos de saber se o órgão aceitaria equipamento que apresenta apenas monitorização gráfica de pressão x 
tempo. Forma de monitorização mais usada em centro cirúrgico para todas as faixas de paciente. Dessa forma 
poderíamos cotar equipamento dentro da verba que o órgão dispõe. 
  

Resposta: 
 

De acordo com a secretaria requisitante: 
 

Em virtude deste processo ser totalmente montado com base em Emendas Parlamentares e os itens cadastrados de 
acordo com o descritivo estabelecido pelo Ministério da Saúde, informamos que não poderemos realizar alterações 
do padrão ministerial. 
 

Em 17/01/2018. 
 

Atenciosamente, 
 
Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


