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 AÇÕES 

Dados Documentos Mensagens Solicitações Propostas Integrações

Esclarecimento - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio, Visando ampliar a participação para mais empresas
presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento: 1) deslocamento vertical de no mínimo 70 a 125 cm Será
aceito deslocamento vertical de no mínimo 71 a 125 cm? Justificativa: O tamanho médio das mulheres
brasileiras é de 165cm desta forma um cadeirante sentado fica a 173 cm do piso, a modificação no
descritivo não altera em nada a realização dos exames nem tão pouco impossibilita a realização. 2) com
minimo de 16 bits de tons de cinza Será aceito com minimo de 14 bits de tons de cinza? Justificativa: A
alteração nos bits de tons de cinza não alteram a qualidade diagnostica nem tão pouco o laudo dos
exames, porque será compensado pela matriz de no mínimo 2500 x 3300 pixels e o tamanho do pixel do
detector de no máximo 80 micrometros, pois somente teremos um resultado significativo do exames com
estes atributos. Desta forma não devemos observar somente um atributo mas o conjunto que trará
benéfico a realização dos exames dos pacientes. 3) suporte de acessórios para fixação na parede Será
aceito suporte de acessórios para fixação na parede? Justificativa: O armário irá armazenar com mais
cuidado os acessórios e evitara interferência externa de diversos fatores, tambem irá evitar possíveis
quedas. Gentileza acrescentar as seguintes tecnologias para melhorar a qualidade do mamógrafo;
Possibilidade de Upgrade para Tomosintese (3D). Possibilidade de upgrade para imagens contrastadas.
Possibilidade de upgrade para imagens sintetizadas. Cabe aqui salientar que tal aceitação não interfere em
nada na qualidade dos equipamentos e também na funcionalidade e sendo aceita, permitirá a participação
de um número maior de empresas, trazendo maior competitividade ao pregão e benefícios a gestão
pública. Desde já agradeço. Cordialmente,
STEFANIE SORBELLO - 29/08/2022 12:10:07

Prezados (as); Segue resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa MHEDICA SERVICE

COMERCIO E MANUTENCAO LTDA. Att.  5352_1ad503f7-8eea-4267-986b-0afc75a1ba97.pdf
STÉFFANY HELLEN RAMOS DE SOUZA - 31/08/2022 16:40:20
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