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MEMORANDO N°: 53/2020      
Varginha/MG, 24 novembro de 2020 
DE: Comissão de Avaliação Técnica    
PARA:  Setor Licitações  
ASSUNTO:  Processo Administrativo: 139/2020 – Pregão Presencial 044/2020 
 
 
Diante das alegações trazidas pela a Empresa Olidef Medical sobre o descritivo do item 42: 
CÓD:00003056 - INCUBADORA NEONATAL PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA 
  

 Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros de alto risco, com 
baixo peso ou graves enfermidades. 

 Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão. 
 Auto teste dos alarmes. 
 Painel de controle integrado, com display em LED. 
 Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para 

temperatura da pele do paciente). 
 Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada. 
 Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta 

de circulação, sobreaquecimento, bateria descarregada, hipotermia, hipertermia e sensor 
RN desconectado. 

 Baixo nível de ruído interno. 
 Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas 

frontal e lateral para acesso ao paciente. 
 Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso. 
 Portinholas ovais; Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro Sistema de umidificação. 
 Sistema de oxigênio: permite a concentração de oxigênio dentro da cúpula entre 21 e 65% 

no mínimo e dispositivo de reanimação com circuito em T, válvula PIP e PEEP integrado no 
painel. 

 Duas baterias internas recarregáveis, gelatinosas, com autonomia de até 4 horas. 
Alimentação: 127 / 220 V (com seleção automática) ou 12 VCC. 

 Indicação gráfica para nível de carga da bateria. 
 Cinto de segurança para o paciente. 
 Ampla bandeja para equipamentos periféricos, deverá acompanhar carro tipo maca com 

ajuste de altura ideal para USO em Ambulâncias com registro na ANVISA. 
 Deverá acompanhar também como itens sobressalente: 10 filtros de ar reservas, 6 

abafadores simples reservas de silicone e 2 abafadores de ar duplo ou manga Iris. 
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Após a análise da Comissão de Avaliação Técnica ressalta a importância do descritivo do 
produto com a finalidade de atender a demanda do atendimento operacional para o usuário com 
excelência.  

Resolve: 
É certo e sabido que sobre quanto o questionamento das baterias, será suficiente oferecer 

equipamentos dotado de bateria (uma ou duas), desde que se mantenha autonomia com duração 
de 4 horas.  

Sobre a temperatura é necessário que seja de alta resolução o painel para facilitar a 
visualização em ambientes de baixa luminosidade. 

Com relação ao questionamento do dispositivo de reanimação integrado no painel, vale 
destacar a importância da necessidade do dispositivo ser incorporado no painel, tendo em vista a 
complexidade e celeridade necessária nos procedimentos de resgate, a redução de erros e 
necessidade de manipulação de equipamentos, tornando-se determinante o ganho de tempo para 
chegada na unidade de atendimento.  

A opção do dispositivo separado implica em ser mais um periférico, impossibilitando a 
opção de agregar outros equipamentos fundamentais como oxímetros, monitores e kits de 
aspiração de vias aéreas que em situações de obstrução podem levar o RN à óbito durante essa 
remoção, uma vez que o espaço destinado já estaria comprometido com o item com o 
reanimador.  

Outro aspecto vale a pena lembrar que estando de forma incorporado evita a 
possibilidade de extravio/quebra do dispositivo. 

 
 
Nesse sentindo, para fins de conhecimento a justificativa é elaborada e embasada 

cientificamente visando a diminuição de todo e qualquer efeito prejudicial aos usuários; sem mais 
para o momento colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                          ___________________________ 

        Cibele Siqueira Nogueira 
Coordenadora Enfermagem 
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