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De: Secretaria de Saúde  
Para: licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: Fwd: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 029/2022
Enviada em: 15/06/2022 | 14:05

Recebida em: 15/06/2022 | 14:05

Fwd: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 029/2022

Boa Tarde! 

Venho através deste responder a solicitação de esclarecimento referente ao eletrocardiógrafo. 
- Item 1- Sobre a "Transmissão do exame em formato PDF, JPEG e/ou XML". Aceitamos o aparelho desde que o mesmo forneça pelo
menos uma das transmissões de exame solicitadas; 
- Item 2 - Sobre o tamanho do papel utilizado na impressão. Estamos solicitando  tamanho A4, devido que possuímos suprimentos em
estoque para uso somente neste tipo de aparelho; 
- Item 3 - Sobre o prazo. Será mantido o prazo que consta no edital, devido a necessidade da utilização do recurso o mais breve
possível; 

Muito Obrigado! 
  

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RE: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 029/2022

Data:Wed, 15 Jun 2022 09:00:26 -0300
De:licitacoes <licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br>

Para:saudesfa@yahoo.com.br <saudesfa@yahoo.com.br>

Prezados, bom dia! 

Em análise ao pedido de esclarecimento da empresa COREMED LTDA ficamos na dúvida (pois não temos conhecimento destes objetos) se
o que a empresa está ofertando é equivalente OU diferente do solicitado. Salientamos que, se for diferente e a Secretaria resolver que
poderá ser aceito algum objeto com as referidas descrições, deverá ser encaminhado formalmente ao setor de licitações e dependendo
da alteração terá que ser feita uma nova pesquisa de preços (pois poderá alterar o valor do produto), assim, alterando a data do
certame. O mesmo vale para o prazo de entrega, caso tenha que ser alterado, o edital terá que ser retificado e a data de abertura da
licitação também terá que ser alterada. 

Aguardamos o retorno desta Secretaria ainda hoje, preferencialmente até às 11 horas, devido aos prazos legais que temos que cumprir. 

Atenciosamente: 
Setor de Licitações 
(55) 3252 3257 
PM de São Francisco de Assis - RS

 

 

De: "licitacoes" <licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br> 
Enviada: 2022/06/14 10:55:31 
Para: saudesfa@yahoo.com.br 
Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 029/2022 
 
Prezados, bom dia! 

Segue abaixo esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico nº 029/2022 que devem ser respondidos até amanhã, quarta-feira,
preferencialmente até às 11 horas, devido aos prazos legais que temos que obedecer. 

Dúvida 
Boa tarde, Prezada Comissão de Licitações! 

Interessados em participar do referido pregão, solicitamos esclarecimentos conforme explicamos abaixo: 

EDITAL 
ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 
ITEM 01 - ELETROCARDIÓGRAFO 

Foi solicitado “Transmissão do exame em formato PDF, JPEG e/ou XML” informamos que nosso PageWriter TC10 Cardiograph exporta
exames no formato PDF e XML podendo realizar exportação de dados através padrões XML, PDF, HL7 e DICOM, sendo assim solicitamos
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aceite da tecnologia ofertada? 

Foi solicitado “Equipamento registra o exame através de papel térmico tipo A4 em rolo largura 210mm” informamos que nosso
hPageWriter TC10 Cardiograp imprime em formato de Relatório de ECG através de impressora TC10 • 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR,
Mapas ST 6 x 2 • Formato Cabrera e Padrão, mais Pan 12 Cabrera com Impressora Resolução Impressora de matriz digital de alta
resolução usando papel térmico; 200 dpi (eixo de tensão) por 500dpi (eixo de tempo) em 25 mm/seg, sendo assim solicitamos aceite da
tecnologia ofertada? 

EDITAL 
DO PRAZO DE ENTREGA 

18.1. O prazo de entrega do(s) produtos(s) é de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da confirmação pela licitante do recebimento
da ordem de fornecimento (nota de empenho) emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

***** Cabe-nos informar que o equipamento a ser ofertado é importado, podendo levar até 90 ( noventa) dias para entrega. 

Sendo assim, caso sejamos os vencedores especificamente do Item 01 - Eletrocardiógrafo, solicitamos aceite para entregarmos no prazo
solicitado acima. 

Diante do exposto acima, aguardamos retorno e agradecemos a atenção! 

COREMED LTDA 

Atenciosamente: 
Setor de Licitações 
(55) 3252 3257 
PM de São Francisco de Assis - RS
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