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Esclarecimento 21/11/2018 09:55:24
 
Dispõe o item 3 do Edital do Pregão Nº 38/2018 que: “Desfibrilador externo automático - acesso público automático com onda bifásica de baixa
energia para choques que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente, permita ser configurado para sequência de 3 (três) choques
com energias escalonáveis ou 3 (três) choques fixos, série de choques não deve ultrapassar 200 joules, deve possuir interface gráfica com o
operador com sequência indicada, mostrando todos os passos da ressuscitação, utilizar comandos de voz em português para guiar o socorrista
durante a sequência de ressuscitação, possuir display eletroluminescente ou tela de cristal líquido para exibição de mensagens de texto, número de
choques, tempo decorrido e profundidade da rcp, podendo ser configurado para exibir traçado de ecg, monitorar o ritmo cardíaco da vítima através
de eletrodos, possuir memória interna para armazenamento de traçados de ecgpré/pós choques, sequência de choques. A energia elétrica deve ser
através de baterias não carregáveis com vida mínima de 02 (anos), o equipamento deverá executar auto testes periódicos para garantir sua
disponibilidade continua com o operador, sempre em português. Portátil, com alça transporte. R$ 5.825,86” Após análise realizada no descritivo
acima, visualizamos que o preço estimado pra aquisição dos equipamentos encontra-se abaixo do estimado, visto que o mesmo solicita sensor de
profundidade de RCP. Com isso, solicitamos a este estimado órgão que reveja sua pesquisa de mercado com intuito de ampliar a participação no
certame.

 Fechar



03/06/2019 comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=856956&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=856956&texto=R 1/1

 

 

Resposta 21/11/2018 09:55:24
 
Temos a informar que o setor técnico responsável pela pesquisa de preços apresentou 6 preços, alcançando a média para estimativa unitária de R$
5.825,86, pesquisa esta realizada nos termos dos Decretos Distritais nº 36.220/2014, 36.520/2015 e Decreto Federal nº 5.450/2005 e demais
legislação correlata. Informamos ainda que dentre estes preços 4 (quatro) são preços públicos de licitações ocorridas no presente exercício e 1
(uma) proposta comercial, ocorrendo variação de 1,89% a 20,53% entre o preço referencial da licitação. Informo ainda que todos os 6 preços
fizeram parte da composição da média estimativa, o que assegura que este preço é o praticado no mercado, não havendo necessidade de revisão da
estimativa.
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