
04/08/2021 SEI/PMJ - 0010012295 - Resposta ao Esclarecimento

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000109307… 1/1

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 165/2021
 
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para a Secretaria Municipal da Saúde e

Hospital São José
 

ESCLARECIMENTOS:
 
Recebido em 02 de agosto de 2021 às 11h50min (documento SEI 9997098).
 
2º Questionamento: "Pedido de esclarecimento, Ref.: PE 165/2021 – ITEM 1: “MEDIDOR

DE SINAIS VITAIS” Na descrição técnica do item é solicitado para o parâmetro de temperatura: “amplitude de
temperatura de no mínimo 34,5°C a 42,5°C; exatidão de no mínimo: 0,1°C”. Sendo assim, questionamos, serão
aceitas tecnologias que possuem faixa de mensuração de 34 a 42,2°C com resolução de 0,1°C? "

 
Resposta: Considerando o teor do questionamento, o pedido de esclarecimento foi

encaminhado para área técnica, a qual se manifestou  por intermédio do Memorando SEI Nº 9997570 do qual se
colhe: "(...) questiona a possibilidade de apresentar para o item 1- Medidor de Sinais Vitais, equipamento com
faixa de mensuração da temperatura de 34 a 42,2º C; neste ponto, expomos que a faixa indicada pela empresa
não atende a exigência do edital, porém, em análise ao descritivo do item e o objetivo do uso deste, a faixa de
leitura informada pela empresa atende as necessidades assistenciais desta Administração Pública;"

 
Sendo assim, informamos que foi publicada errata ao edital para adequações ao item

questionado, com a finalidade de ampliar a competitividade do certame.
 

Pregoeira
Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ

 
Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a)
Público(a), em 04/08/2021, às 08:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o
código verificador 0010012295 e o código CRC EFB991EB.
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