
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018 
PROCESSO Nº 1789/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2019, às 11h05, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa E. TAMUSSINO E CIA LTDA, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.100.082/0002-86, referente ao Pregão 
Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR). 

 
 Da síntese dos questionamentos do licitante: 

* Onde se lê _"com 03 sensores de imagem CCD ou 01 CMOS" –Será aceito equipamento que possua 1 sensor de imagem 
com tecnologia CCD? 
Mantendo as demais características relacionadas à resolução de imagem e sensibilidade mínima a luz de 3 lux. 
* Onde de lê _"Com capacidade de controle dos _equipamentos pela cabeça da câmera_"_ - Será aceito equipamento que 
permita controle de outros equipamentos através de sistema de integração de sala? 
* Onde se lê _"Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 
1200 pixels"_ - Será aceito equipamento com resolução de 1920 x 1080 pixels?  
Tal resolução é totalmente compatível com a especificada na microcâmera ofertada, além de permitir aspecto de imagem 
16:9, o mesmo da microcâmera. 

 
Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde: 
 
Bom dia! 
Segue resposta ao pedido de esclarecimento: 
Conforme descrito no termo de referência " Os materiais deverão contemplar, minimamente, a descrição abaixo, podendo 
ser ofertados itens com tecnologia comprovadamente superior ao solicitado; As medidas solicitadas em cada item são 
aproximadas, podendo haver variações de +-10%; "  
* Onde se lê _"com 03 sensores de imagem CCD ou 01 CMOS" _- Será aceito equipamento que possua 1 sensor de 
imagem com tecnologia CCD? 
Mantendo as demais características relacionadas à resolução de imagem e sensibilidade mínima a luz de 3 lux. 
Convencionalmente, a imagem formada por 03 sensores CCD tem melhor resolução que a formada por chip único CCD. 
Caso o fornecedor consiga comprovar com estudos a equivalência ou superioridade de qualidade das imagens geradas pelo 
sistema, será aceito. 
 * Onde de lê _"Com capacidade de controle dos equipamentos pela cabeça da câmera_"_ - Será aceito equipamento que 
permita controle de outros equipamentos através de sistema de integração de sala? 
A fonte de luz deve ser controlável também pela cabeça da câmera, facilitando durante o procedimento. 
* Onde se lê _"Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 
1200 pixels"_ - Será aceito equipamento com resolução de 1920 x 1080 pixels? Tal resolução é totalmente compatível com 
a  especificada na microcâmera ofertada, além de permitir aspecto de imagem 16:9, o mesmo da microcâmera. 
A diferença se enquadra na variação de 10% descrita. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 

para conhecimento público. 
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Autoridade Competente 
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