
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 099/2016 
Processo nº 1794/2016  

 
 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 17/10/2016 às 15:55 h  que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta:“Boatarde! 
A DC HEART inscrita o CNPJ: 13.676.954/0001-60 solicita esclarecimento referente ao 
item 45 do edital de pregão presencial 099/2016 da Prefeitura Municipal de Primavera 
do Leste. 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Desfibrilador Choque Bifásico, energia de até 
360 Joules e pás multifuncionais, com comando de carga no botão no painel e nas pás exter-
nas.  
Este descritivo com comando de carga no botão no painel e nas pás externas se aplica ao 
Cardioversor. Considerando que a necessidade do Orgão seria um Cardioversor o preço está 
muito abaixo do mercado 

20        UN   R$5.925,00          R$118.500,00 
Qual a necessidade do Orgão? Adquirir Cardioversor conforme descritivo acima ou ad-
quirir Desfibrilador? 

Atenciosamente,” Transcrito conforme recebido no Pedido de Esclarecimen-
to. 

 

Resposta: Existe sim a necessidade de aquisição de desfibrilador externo automático- 

DEA, para as Unidades Básicas de Saúde –UBS.  

Esclareço que a Atenção Primária de Saúde (APS) é um dos componentes da Rede de 

Atenção ás Urgências e Emergências (RUE), sendo assim deve acolher, classificar, 

atender e estabilizar casos de urgência até serem encaminhados para UPA, para tal, 

as UBS’s  precisam estar estruturadas. 

Estas afirmações estão previstas no art. 6º, capítulo II da  Portaria do MS, nº 1.600, de 

7 de julho de 2011:   

“O componente atenção básica em saúde tem por objetivo a ampliação do 

acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado 

às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a transferên-

cia/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com 

a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades.” 



 
Quanto à descrição do equipamento, está compatível com o desfibrilador, conforme 

solicitado. 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
José Ricardo Alves de Oliveira 

Analista de Licitações 
 
 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 


