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Pedidos de esclarecimentos 
 

Processos nº 338, 339, 340 e 341/2020.  
           Pregão Presencial nº 006/2020. 
 
           Aquisição de 09 (nove) Ventiladores Mecânicos Adulto/Pediátrico e Neonatal, conforme Emendas 

Parlamentares Manoel Salviano – Convênio: 808002/2014; Acir Gurgacz - Convênio: 886285/2019; Heráclito 

Fortes – Convênio: 888546/2019; Tiririca – Convênio: 883414/2019 para o Instituto do Coração – HCFMUSP. 

 

Empresa: White Martins 

 

Gostaria de saber se seria possível alteração dos seguintes parâmetros: 

''Pressão controlada: 0 a 60cmH2O 

Pressão de Suporte: 0 a 60cmH2O 
PEEP e CPAP: 0 a 35cmH2O 
RESPOSTA: Iremos manter nosso edital. Diminuir esses valores limitam a aplicabilidade de alguns recursos. 
 
Frequencia respiratória: 1 a 80rpm 
RESPOSTA: Podemos aceitar a sugestão. Não irá interferir na aplicabilidade. 
 
Tamanho de tela: 8,4 polegadas 
RESPOSTA: Iremos manter nosso edital. Telas menores dificultam a visualização no ambiente de UTI. 
 
Obs.: Dispomos de equipamentos/modelo na Instituição fornecidos por esta empresa que atendem a todos 
requisitos do edital. 
 
At 

Equipe Técnica InCor'' 

 

Empresa: Getinge 

 

''O edital solicita: Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para assistência ventilatória neonatal, 
pediátrica e adulta (até obesidade mórbida); 

Questionamento: Será aceito Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado somente para assistência 
ventilatória pediátrica e adulta (até obesidade mórbida)?! 
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RESPOSTA: Não serão aceitos. 

                      Serão aceitos somente ventiladores que ventilem as três faixas de pacientes ( neonatal, pediátrico e 
adulto ), conforme edital. 

O edital solicita: Operação normal com alimentação pneumática por rede canalizada de ar e oxigênio com 
pressão de entrada entre 270 e 600 kPa; 

Questionamento: Será aceito Operação normal com alimentação pneumática por rede canalizada de oxigênio 
com pressão de entrada entre 270 e 600 kPa e gerador interno de ar comprimido (turbina)?! 

RESPOSTA: Não serão aceitos equipamentos com gerador interno de ar comprimido.  

                      Seguiremos a solicitação de acordo com o edital ( alimentação por rede canalizada de ar e oxigênio 
). 

 O edital solicita: Modalidade de desmame automatizado baseado em controles de mecânica ventilatória e/ou 
troca gasosa e/ou resposta neural; 

Questionamento: Será aceito o modo ventilatório de desmame Automode?! 

RESPOSTA: Seguindo pareceres anteriores, o Modo Automode será aceito como Modalidade de Desmame 
automatizado. 

O edital solicita: Volume corrente de 10 a 2.000 ml;    

Questionamento: Será aceito Volume corrente de 20 a 2.000 ml?! 

RESPOSTA: Não iremos aceitar o Volume Corrente mínimo de 20 ml. Seguiremos o solicitado no edital 

 O edital solicita: PEEP e CPAP de 0 a 45 cmH2O; 

Questionamento: Será aceito PEEP e CPAP de 01 a 45 cmH2O?! 

RESPOSTA.: Não iremos aceitar. Seguiremos o solicitado no edital 

Obs.: Dispomos de equipamentos na Instituição fornecidos por esta empresa que atendem aos requisitos do 
edital. 

 
At 
Equipe Técnica 

Andréa / Ana Maria / Cicero  


