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OBJETIVO:
Este documento responde publicamente, por força de contrato havido entre as

partes, o pedido do solicitante Hospital Regional do Oeste, entidade filantrópica sem fins lucrativos

integrante da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, frente a Pedido de Esclarecimento
de interessado na participação da Cotação Eletrônica para seleção do equipamento médico

hospitalar relacionado no nosso tópico n°2. Sua circulação deve ser pública e disponível na

plataforma web da instituição, além da resposta direta ao interessado.

1 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp, sua

franqueadora e seus franqueados estão alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes

para Empresas Privadas do Pró-Ética. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou

aperfeiçoar instrumentos destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à

Administração Pública no ambiente organizacional. O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços

entre os setores público (CGU) e privado para promover no país um ambiente corporativo mais

íntegro, ético e transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de

integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,

independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar

medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp está em consonância com a

Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupção) e suas

regulamentações, e possui o comprometimento e apoio da alta direção da Franqueadora. A

instância responsável pelo mesmo (Depto. Jurídico e de Conduta) é dotada de autonomia,

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo

decisório da empresa. Conheça mais sobre o "Pró-Ética" consultando os “Guias de Integridade” e

palestras das “Conferências Lei Empresa Limpa”.

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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A empresa ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

MEDICO-HOSPITALARES LTDA situada à Rua São João Batista, 65 AGRONÔMICA

FLORIANÓPOLIS - SC 88025-230 - Brasil, interessada em participar do processo licitatório

apresentou tempestivamente o ESCLARECIMENTO abaixo transcrito, com vistas à apresentação

de uma proposta objetiva para o processo, nos itens ali mencionados, pelos motivos a seguir

(nossas respostas serão posicionadas logo após o tópico questionado, para que haja clareza na

narrativa):

ITEM 01 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS

-Edital solicita impressão direta no equipamento em papel termo-reativo maior ou
igual a 150mm. O equipamento que iremos cotar utiliza papel em rolo de 110
mm, que permite adequada impressão do exame com perfeita visualização de
todas as informações, vide abaixo, logo, questiono se nossa tecnologia será
aceita pela administração.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Serão aceitas equipamentos com as características menores do que as descritas no termo
de referência, porém estas terão pontuação menor do que as máximas daquelas
mencionadas no Termo de Referência, o que pode ocasionar uma nota menor na avaliação
global. Nenhum proponente será desclassificado previamente, pois este acolhimento
aumenta a competitividade entre interessados em ofertar o item.

-Edital solicita exportação de dados e relatórios nos formatos PDF / FDA-XML /
DICOM. Questiono se o equipamento aqui cotado será usado com a finalidade
de integração PACS, pois caso não seja essa a finalidade, não há necessidade
da exportação no formato DICOM, logo, gostaria de verificar a possibilidade de
aceite de um equipamento que não realize exportação no formato DICOM.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Reiteramos o que citamos acima: serão aceitas equipamentos com as características
menores do que as descritas no termo de referência, porém estas terão pontuação menor
do que as máximas daquelas mencionadas no Termo de Referência, o que pode ocasionar
uma nota menor na avaliação global. Nenhum proponente será desclassificado
previamente, pois este acolhimento aumenta a competitividade entre interessados em
ofertar o item.
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3 – MANIFESTAÇÕES FINAIS:

1. Foram esclarecidos ponto-a-ponto no corpo do tópico anterior, para melhor

entendimento, mas ficamos disponíveis para esclarecimentos adicionais;

2. Cabe lembrar que os descritivos são montados a partir de um dos modelos-padrão

constantes no Banco de Descritivos e é apenas orientativo em relação ao nível

(patamar) de exigências. Qualquer alteração ou desalinhamento do que a postulante

venha a oferecer não será motivo para sua exclusão já que a seleção se baseia no

critério de TÉCNICA e PREÇO combinado com o novo entendimento da Lei

n°14133/2021 que se refere ao maior retorno econômico para a instituição. Por este

motivo não são alterados nenhum dos parâmetros constantes no descritivo

disponibilizado, mas as propostas são avaliadas criteriosamente e quesitos que não

interferem no bom funcionamento de um equipamento são assim ponderados.

E por considerarmos que respondemos a contento os quesitos da

solicitante, sugerimos para que a instituição assistencial evolua normalmente o processo de

aquisição deste item e que a postulante procure ofertar o melhor equipamento que o valor de
referência puder contemplar.

Chapecó, 04 de maio de 2022.

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5

(assinado digitalmente na data de impressão)

Este parecer foi submetido ao crivo do escritório de atendimento de LEC (Legal, Ethics and Compliance) Leal,
Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clínica e
Hospitalar - EngeHosp para verificação de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a
qualquer publicização, tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede.

http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf
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