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RES: ESCLARECIMENTO, PE 17/2022

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>
Sex, 13/05/2022 07:23

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>
Prezados, bom dia!
 
Algum retorno do pedido de esclarecimento encaminhado em 9 de Maio, referente ao PE 17/2022?
 
Atenciosamente,

 
Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Trainee Licitações
 
ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746
www.prolife.com.br
 
Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda. 
Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas
desta mensagem são expressamente proibidas. 
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em
seguida.
 
This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).
Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is
expressly prohibited. 
If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.
 
De: Bruna Padovan Marcondes  
Enviada em: segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:22 
Para: pregaosmsvg@outlook.com 
Cc: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>; Anna Paula L R Mar�ns <amar�ns@prolife.com.br> 
Assunto: ESCLARECIMENTO, PE 17/2022
 
Prezados, boa tarde!
 
Pedido de esclarecimento,
Ref.: PE 17/2022 – ITEM 15: “MONITOR MULTIPARÂMETRO COM ANALISADOR DE GASES”
 
Para confirmação, o parâmetro de Débito Cardíaco deve estar habilitado para uso imediato? Uma vez que
edital menciona: “PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE
OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA, ANALISADOR DE GASES, PI (PRESSÃO INVASIVA) E
DÉBITO CARDÍACO”, entretanto, não é mencionado suas especificações técnicas e acessórios para
funcionamento, assim como os outros parâmetros.
 
Além disso, é requisitado os parâmetros de Capnografia e Agentes Anestésicos. Sabendo que o parâmetro de
Capnografia realiza a mensuração do gás CO2, enquanto o parâmetro de Agentes Anestésicos realiza a
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mensuração de CO2, N2O e agentes anestésicos, como Halotano, Enflurano, Isofluranos, entre outros, a
solicitação de ambos parâmetros, Capnografia e Agentes Anestésicos aumenta o valor agregado do monitor,
uma vez que apenas o módulo de Agentes Anestésicos atende a mensuração automá�ca de todos os gases
solicitados. Desta maneira, ques�onamos, deve ser entregue ambos os módulos/sensores ou apenas o
módulo de Agentes Anestésicos atende a necessidade da ins�tuição?
 
Ainda, para o parâmetro de Analisador de Gases, ques�onamos, é necessária a leitura de O2?  
 
Por fim, no edital é mencionado os “ACESSÓRIOS” e “ACESSÓRIOS OPCIONAIS”. Sendo assim, apenas os
“ACESSÓRIOS” devem ser entregues? Os denominados “ACESSÓRIOS OPCIONAIS” são aquisição futura?
 
Ref.: PE 17/2022 – ITEM 16: “MONITOR MULTIPARÂMETRO COM CAPNOGRAFIA
 
Para confirmação, o parâmetro de Débito Cardíaco deve estar habilitado para uso imediato? Uma vez que
edital menciona: “PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE
OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA, ETCO2 (CAPNOGRAFIA), PRESSÃO INVASIVA E
DÉBITO CARDÍACO”, entretanto, não é mencionado suas especificações técnicas e acessórios para
funcionamento, assim como os outros parâmetros.
 
Além disso, para capnografia é mencionado: “ETCO2: DEVE POSSUIR TECNOLOGIA SIDESTREAM E
MAINSTREAM”, todavia é solicitado também: “CAPNOGRAFIA (ETCO2), DEVE POSSUIR TECNOLOGIA
SIDESTREAM, QUE ATENDA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS” e “10 LINHAS DE GASES PARA
CAPNOGRAFIA”. Desta forma, ques�onamos, devem ser entregues ambos sensores (Mainstream e
Sidestream) ou apenas o sensor de tecnologia Sidestream com as linhas de amostras para a mensuração do
parâmetro com possibilidade futura de aquisição da tecnologia Mainstream?
 
Ref.: PE 17/2022 – ITEM 17: “MONITOR MULTIPARÂMETRO”
 
Para confirmação, o parâmetro de Capnografia deve estar habilitado para uso imediato ou é possibilidade
futura de aquisição? Uma vez que menciona: “OPCIONAL: ETCO2, PI (PRESSÃO INVASIVA) E DÉBITO
CARDÍACO”, mas como acessório: “10 LINHAS DE GASES; 05 COLETORES DE ÁGUA”.
 

Por fim, no edital é mencionado os “ACESSÓRIOS” e “ACESSÓRIOS OPCIONAIS”. Sendo assim, apenas os
“ACESSÓRIOS” devem ser entregues? Os denominados “ACESSÓRIOS OPCIONAIS” são aquisição futura?
 
Aguardo um retorno,
Atenciosamente,

 
Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Trainee Licitações
 
ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746
www.prolife.com.br
 
Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda. 
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Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas
desta mensagem são expressamente proibidas. 
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em
seguida.
 
This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).
Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is
expressly prohibited. 
If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.
 


