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OBJETIVO: 
Na qualidade de Gestores de Tecnologia na Saúde (HTM) da Prefeitura           

Municipal de Saudades-SC, apresentamos esta RPE-Resposta a Pedido de Esclarecimento          

como documento legal que responde publicamente dúvidas de fornecedor sobre as notas da             

avaliação técnica contidas no edital de TOMADA DE PREÇOS n° 007/2019, do processo licitatório              

nº 1891/2019. Sua circulação deve ser pública e disponível na plataforma web da instituição, além               

da resposta direta ao interessado.  

1 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE: 

A Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp, sua           

franqueadora e seus franqueados estão alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes             

para Empresas Privadas do Pró-Ética. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou               

aperfeiçoar instrumentos destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à            

Administração Pública no ambiente organizacional.  

O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços entre os setores público           

(CGU) e privado para promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e              

transparente. 

A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de           

integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,          

independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar            

medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. 

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp está em consonância com a            

Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupção) e suas             

regulamentações, e possui o comprometimento e apoio da alta direção da Franqueadora. A             

instância responsável pelo mesmo (Depto. Jurídico e de Conduta) é dotada de autonomia,             

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno           

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo            

decisório da empresa. Conheça mais sobre o "Pró-Ética" consultando os “Guias de Integridade” e              

palestras das “Conferências Lei Empresa Limpa”. 

 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

A empresa Imex Medical Comércio e Locação Ltda, pessoa jurídica de           

Direito Privado, que opera sob o CNPJ nº 12.255.403/0001-60, com sede na cidade de São José,                

Estado de Santa Catarina, participante da TOMADA DE PREÇOS n° 007/2019, apresentou            

tempestivamente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS com fulcro nos termos do Edital, bem como            

no artigo 12 do Decreto n.° 3.555/2000, e ofereceu relato de sua inconformidade com o resultado                

da pontuação técnica, com documentação que foi anexada ao processo. 

O pedido da requerente não será transcrito ipsis litteris nesta RPE por            

economia processual e urgência, mas o tópico 3 - Respostas ao Pedido transcreverá o “espírito               

técnico” que deverá nortear a resposta dos pareceristas. 

3 – RESPOSTAS AO PEDIDO: 

Revisamos ponto-a-ponto os pedidos de correção do fornecedor, passamos         

a responder seu pleito por tópicos, na mesma ordem da narrativa proposta:  

a) Trabalhamos numa versão original do Ziehm 8000 para a vefificação de telas. Como a              

versão Ziehm 8000BR possui algumas “tropicalizações”, concordamos com o pleito do           
recursante e devolvemos o ponto descontado por este item;  

b) Manteremos a pontuação a menor no item potência, apesar do recursante declarar que é              

irrelevante. Declarar irrelevância é uma prerrogativa do cliente e não do fornecedor; 

c) Com os dados dos manuais depositados na Anvisa não é possível obter os dados de               

capacidade de resfriamento, por omissão do manual ref. P_280529/CD_280530-PT .          

Considerando o manual em inglês, e considerando que o equipamento montado no Brasil é              

com os mesmos componentes do equipamento original, concordamos em devolver o           

ponto descontado por este quesito; 

d) O recursante está confundindo frequência de pulsos com imagens por pulso (ou algo do              

tipo). Mantemos a diferença narrada em relatório; 
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e) Revisando o manual constante na Anvisa (ref. P_280529/CD_280530 - PT) e o recorte do              

manual em inglês apostado pela recursante, concordamos na reversão do ponto perdido            

no quesito definição de escala de cinza, mesmo que não esteja explícito em português; 

f) Revisando o manual constante na Anvisa (ref. P_280529/CD_280530 - PT) e o recorte do              

manual em inglês apostado pela recursante, concordamos na reversão do ponto perdido            

no quesito resolução da câmera, mesmo que não esteja explícito em português. Caso a ora               

recursante seja a vencedora na pontuação geral, estes itens poderão ser validados no             

comissionamento do equipamento durante a entrega técnica; 

g) Quanto aos representantes técnicos da GE, as diligências comprovaram a existência do            

suporte e a pontuação neste quesito não será alterada, pois já estava reduzida para o               

concorrente citado. 

NOTA: Conclamamos a ora recursante a alinhar os termos constantes em seus manuais traduzidos              

para o português e os originais em inglês ou alemão, para que contemplem a mesma base de                 
conhecimento nos dois casos, pois a própria empresa teve que trazer informações/dados nas duas              

línguas.  

Com os acatamentos e mantenimentos narrados acima, a nova grade de           

pontuação técnica é a abaixo e não nos opomos à abertura das propostas comerciais:  

CONCORRENTES NTC NTP NTQ NTS NTM PTL IT 

GE HEALTHCARE 45 40 40 35 30 400 0.800 

PHILIPS 45 40 40 40 30 405 0.810 

IMEX ZIEHM 43 40 37 40 30 395 0.790 

        

branco/controle 50 50 50 50 50 500 1.000 

     PTL max 500.00  
  

Este parecer foi submetido ao crivo do escritório de atendimento de LEC            

(Legal, Ethics and Compliance) Leal, Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453)           

contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp para verificação             
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de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a qualquer publicização,              

tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede. 

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento           

auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que             

nos couber. 

 
Saudades, 07 de outubro de 2019. 

 
 

 
 

Eng. J Fernando Meira da Rocha 
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5 

http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf

