
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO - II 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0163/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL  

PROCESSO N.º: 00635.11.07.611.2018 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais diversos (ambu, berço e cama hospitalar, cadeira de 
rodas, carro maca, desfibrilador, carro de emergência, detector de batimentos, oximetro de pulso, maca 
hospitalar, monitor multiparamétrico, poltrona hospitalar, termômetro digital, bebedouro, longarina e 
negatoscópio), para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 

 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, 
informamos; 
 
QUESTIONAMENTO 01: 
 
Com interesse em participar do Pregão em epigrafe, no que tange o Descritivo do Lote 04 – 
DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR , o edital possui  a seguinte redação: 
  
DESFIBRILADOR CARDÍACO BIFÁSICO COM CARDIOVERSÃO, CARGA AJUSTÁVEL MÍNIMA DE 200 
JOULES; DEVE DISPOR DE SELEÇÃO DE ENERGIA, COMANDO DE CARGA NAS PÁS, PARA 
AJUSTE, COMANDO DE CHOQUE DE CARGA E DISPARO, DEVE POSSUIR SINAIS INDICADORES 
DE CARGA E BATERIA RECARREGÁVEL; DEVE SER CAPAZ DE FUNCIONAR TANTO A BATERIA 
QUANTO A LINHA DE FORCA. DEVE POSSUIR MONITOR DE ECG COM MEMÓRIA PARA 
ACOMPANHAMENTO VISUAL DOS SINAIS CARDÍACOS; OXIMETRIA SPO2 E IMPRESSORA. 
 
Ao analisar este descritivo nos chamou a atenção a solicitação de  seleção de AJUSTE de carga pelas 
pás.  Este requisito é utilizado por poucos fabricantes, não sendo uma condição comum em equipamentos 
e de desfibrilação. O uso de seleção de carga  pelas pás pode acarretar erros pelo operador, 
comprometendo o tratamento do paciente. 
 
A Instramed é fabricante de Cardioversores  e tem total interesse em participar  do edital  ora mencionado 
e solicitamos esclarecer se será aceito equipamento o qual tenha todas as características solicitadas e 
superiores ao exigido no edital, 
 
Porem o equipamento, pelas questões de segurança já mencionadas não tem o ajuste de carga pelas pás 
e sim o sistema de auto seqüência. 
 
A Instramed pensando em protocolos de reanimação hospitalar desenvolveu um sistema que tira a 
responsabilidade da equipe medica ou operadores das seleção de carga. Este seria o sistema de auto 
seqüência , onde cargas previamente  cadastrada são colocadas pelo medico/equipe medica responsável 
pelos protocolos de reanimação e o equipamento libera as cargas conforme o procedimento, eliminando a 
possibilidade de erro manual, sendo um processo superior a seleção de cargas pelas pás.   
 
Sendo assim, perguntamos :  
 
Podemos ofertar nosso CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR - MODELO CARDIOMAX , para concorrer 
neste edital ? 
 
RESPOSTA: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Com base na resposta expedida pela Secretaria, e visando, contemplar o interesse público, em 
conformidade com os ditames legais e com intuito de obter a proposta mais vantajosa, informamos que, a 
descrição do item constante no Lote - 06 (Item: 01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), 
acompanha o descritivo do Ministério da Saúde, por meio de recurso de emenda parlamentar. 

 

Salientamos que, caso o produto atenda e obedeça as especificações e exigência constante no edital em 
referência, a empresa poderá ofertar proposta. 
 
 
Em, 31/08/2018 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da COMPEL 


