
 
   
                                                                                               
 

 

PEDIDO DE QUESTIONAMENTO AO EDITAL PP 009/2018 
 
 
À  
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNI-FACEF 
 
 
Prezados, 
 

A empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI., estabelecida na Av. Prefeito Olavo Gomes de 
Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini, CEP 37550-000 – Pouso Alegre/MG, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 
66.783.630/0002-79 e I. E. Nº 001030811.00-30, filial situada na cidade de São Paulo, na Rua Mirassol, 310 – 
Bairro: Vila Clementino – CEP: 04.044-010, inscrita no CNPJ sob o n. 66.783.630/0001-98, vem, respeitosa e 
tempestivamente, apresentar o presente Questionamento, pelos seguintes motivos: 
 
I - Questionamento:  
 
- Solicitação de Expansão Modular:  
 
O edital solicita que o monitor faça a expansão através da tecnologia modular. É necessário que o monitor 
realmente tenha essa característica ou serão aceitos equipamentos que podem receber os parâmetros 
solicitados através da tecnologia pré-configurada? 
 
- Solicitação de Leitor de Código de Barras:  
 
Tal exigência afeta a competitividade no certame, visto que esta tecnologia ainda é uma tecnologia muito 
recente, que a minoria dos fabricantes a desenvolveram em seus monitores. 
Esta tecnologia pode ser retirada com a intenção de permitir que os outros fabricantes possam participar 
fornecendo equipamentos de qualidade e que atendam à Finalidade do Objeto Monitor Multiparâmetro sem 
afetar a suas funções básicas e necessárias de funcionamento? 
 
- Inclusão de Acessórios para uso Neonatal 
 
Em contato com a Instituição, fomos informados que os equipamentos serão utilizados para uso de estudos 
em animais de pequeno porte, portanto sugiro que seja feita a inclusão dos acessórios neonatais. Conforme 
a lista sugerida abaixo: 
 
01 Cabo de ECG 3 vias 
01 Cabo de extensão para oximetria 
01 Sensor reutilizável de oximetria, tipo "Y" Multi-Site 
01 Manguito para Pressão Não Invasiva, reutilizável, para uso neonatal 
01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo pele para neonatal/pediátrico 
01 Sensor de temperatura, reutilizável, tipo retal/esofágico para neonatal/pediátrico 
01 Cabo de força padrão ABNT 
01 Manual de Operação impresso ou em CD-Rom 
 
Sendo assim, gostaria de saber: esta informação realmente é válida para o edital? 
 
 
 



 
   
                                                                                               
 

 

II – Do Pedido 
 

Diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, a PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS tendo 
confiança no bom senso e sabedoria desta respeitada Instituição Pública, requer: 
 
- Resposta ao Questionamento, com o intuito de colaborar com o bom andamento do pregão em epigrafe, e 
com a finalidade da justa e benéfica disputa licitatória entre os participantes interessados nesse certame. 
 
Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais e aproveitamos a oportunidade para 
encaminhar nossas cordiais saudações. 
  

 
São Paulo, 08 de Março de 2018 

 
 
 

 
Erick Yuki Hiratsuka 
Representante Legal 
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