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COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 461/18 

 
CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS Nº 4975/2018 

 
CIRCULAR Nº 01 

 

Prezados Concorrentes,  
 
Segue abaixo duvidas e respostas, ref. Aquisição do ULTRASSON PORTATIL. 
 

Questionamento: 
 
2.2.1. O equipamento deve possuir no mínimo 03 (três) portas ativas para transdutores. As três portas 

ativas para transdutores podem estar disponíveis no pedestal ofertado? Como foi solicitado modelo portátil o 
mesmo possui apenas uma porta ativa, com opção de três transdutores no pedestal. 

Avaliação Engenharia Clínica: Serão aceitas as 03 portas no pedestal. 
 
Questionamento: 
 
4.1.1.5. 3D Doppler: Retirar. Item restritivo.  
Avaliação Engenharia Clínica: Serão aceitas as propostas sem apresentação do item. Tecnicamente esse 

item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório. 
  
Questionamento: 
 
8.2.2. DICOM Modality Performance Procedure Step;  
8.2.4. DICOM Storage Commitment; 
8.2.5. DICOM Query and Retrieve;  
8.2.9. DICOM SR (Comprehensive Structured Reporting);  
8.2.10. DICOM SR (Enhanced Structured Reporting).  
Solicitamos a retirada dos itens descritos acima visando equiparar possíveis concorrentes em recursos e 

tecnologias. 
 
Avaliação Engenharia Clínica: Serão aceitas as propostas sem apresentação dos itens. Tecnicamente 

esse item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório. 
 
Questionamento: 
 
 13.1. Onde se lê: Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os 

transdutores. Alterar para: Software de harmônica de tecido ou pulso invertido compatível com todos os 
transdutores.  

 
Justificativa: Solicitamos a alteração visando aumentar o número de participantes do pleito. 
 
Avaliação Engenharia Clínica: Serão aceitos os recursos propostos discutidos nesse tópico. 
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13.5. Software para avaliação de imagens utilizando harmônica de contraste.  
Solicitação: Retirar. Item restritivo.  

Avaliação Engenharia Clínica: Serão aceitas as propostas sem apresentação do item. Tecnicamente esse 
item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório. 

  
14.2. Onde se lê: Bivolt 127/220V automático, sem necessidade de ajustes manuais, com cabo de 
alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136; Alterar para: Bivolt 127/220V automático ou 
manual com cabo de alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136.  

 
Justificativa: A alteração permitirá que cada empresa oferte solução compatível a seu 

equipamento. 
 
Avaliação Engenharia Clínica: A característica Bivolt 127/220V automático, será mantida. A 

característica visa maior segurança, eliminando a necessidade de chaveamento, a conclusão é resultado de 
análise crítica de situações já vivenciadas em nosso parque instalado. 

 
Questionamento: 
 
O edital solicita que o fornecedor apresente: 
 
15.3. Manual de serviço com todos os diagramas construtivos e esquemas elétricos e funcionais e relação de 
peças dos equipamentos ofertados. Em vista do edital não especificar o nível de detalhamento técnico dos 
diagramas e da relação de peças, devemos entender que no Manual de serviço, os diagramas construtivos e 
esquemas elétricos e funcionais devam ser apresentados a nível de módulo? Bem como, dispor da relação 
das principais peças e/ou componentes dos equipamentos ofertados? 

 
Avaliação Engenharia Clínica: Será aceito o Manual de Serviço e demais detalhamentos a níveis de 

módulo. 
 
Foram respondidos todos os questionamentos, informamos também que todos os demais itens da 

Especificação Técnica necessitam ser atendidos.  
 

 


