Fundação Adib Jatene
COMUNICADO Nº 2
ESCLARECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA SICONV
Nº 001/2017
A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente
reconhecida como entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 53.725.560/0001-70 e
Inscrição Estadual nº. 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante Pazzanese, nº. 500 –
Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04012-180, em virtude do convênio Nº 836913/2016, firmado com
o Ministério da Saúde e a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA
SICONV Nº 001/2017, cujo objeto trata da Aquisição de um Sistema de Hemodinâmica -,
considerando o recebimento de pedido de esclarecimentos quanto a especificação técnica, após
análise, a Comissão Técnica Julgadora, esclarece aos interessados que:

PERGUNTA DO INTERESSADO:
3.3. Diagonal mínima de 25 cm e máxima de 29 cm com 3 campos selecionáveis

O equipamento tem diagonal de 30 cm com 5 campos selecionáveis. Sabe-se que o solicitado foi uma
diagonal máxima de 29 cm, mas a empresa entende que a diferença de 1 cm representa um número
insignificativo que não tem impacto negativo, tampouco inviabiliza performar qualquer
procedimento clinico, Em contrapartida, o equipamento apresenta 5 campos selecionáveis, que
facilita a visualização de toda anatomia desejada. O equipamento foi lançado após a definição do
edital, apresentando uma tecnologia de ponta e a mais moderna do mercado. Assim, entendemos que
o equipamento por ser a mais recente e avançada tecnologia do mercado atende as necessidades
desta r. Instituição. Estamos corretos com nosso entendimento?
ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: No que diz respeito ao comprimento máximo
entendemos que 1 cm a mais representa um número insignificante que não inviabiliza a realização
de qualquer tipo de procedimento. Além disto, consideramos vantajoso o equipamento apresentar 5
campos selecionáveis.

PERGUNTA DO INTERESSADO:
4.3. Cobertura fluoroscópica longitudinal de no mínimo 170cm

A cobertura fluoroscópica do equipamento de chão é de 105cm. A empresa, através desse, vem
argumentar que o Instituto DANTE PAZZANESE- especializado em cardiologia, não terá restrição
na cobertura fluoroscópica, uma vez que todo alcance da área cardíaca é realizada. Vale lembrar
que todos os procedimentos de todas as especialidades médicas podem ser realizados no
equipamento, o que vai diferenciar é o posicionamento do paciente. Não há restrição a nenhum tipo
de procedimento. Assim, entendemos que o equipamento por ser a mais recente e avançada
tecnologia do mercado atende as necessidades desta r. Instituição. Estamos corretos com nosso
entendimento?
ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: Em relação a cobertura fluoroscópica longitudinal
no mínimo 170 cm (4.3), temos a considerar que a cobertura declarada pela empresa é inferior
solicitado. Entretanto, levando em consideração que a finalidade principal do equipamento é
somente realizar procedimentos cardiológicos, o comprimento inferior ao solicitado atende
nossas necessidades. Vale ressaltar também que este item será pontuado de acordo com
critérios estabelecidos na grade de especificações.
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PERGUNTA DO INTERESSADO:
5.2. Deslocamento longitudinal do arco C ao longo da mesa

No caso do equipamento, a movimentação longitudinal é da mesa e não do arco em C. O que não
inviabiliza e exclui qualquer procedimento intervencionista. Assim, entendemos que o equipamento
por ser a mais recente e avançada tecnologia do mercado atende as necessidades desta r. Instituição.
Estamos corretos com nosso entendimento?
ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: Finalmente, quanto ao deslocamento longitudinal do
arco em C ao longo da mesa (5.2), a empresa esclareceu que no seu equipamento, este
deslocamento se realiza por intermédio da mesa e não do arco em C. Entretanto, isto não
determina nenhum tipo de limitação para a realização de qualquer tipo de procedimento. Assim
sendo, estamos de acordo com a justificativa exposta acima pelo fabricante.
São Paulo, 02 de agosto de 2017.
Fernando Alves de Gusmão
Gerente de Compras
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