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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 02 

 
Referente Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo nº. 96125-17 

 
 

Objeto: Contratação de fornecimento de sistema de videolaparoscopia, destinado ao 
Hospital Estadual Sumaré - HES. 
 
Conforme disposto no item “1.3” do edital de Pregão em epígrafe, a fim de 
responder esclarecimentos manifestado por interessados, a Funcamp, por 
intermédio do Pregoeiro abaixo assinado, vem trazer as informações abaixo. 

PERGUNTA 01: “DO PRAZO DE ENTREGA:  

O prazo máximo para a entrega dos equipamentos deverá ser de 30 (trinta) dias corridos. 

1-) Tendo em vista que os equipamentos fornecidos pela nossa empresa são importados, 
pedimos por gentileza  a extensão do prazo de entrega de 30 para 90 dias, uma vez que o 
prazo de 30 dias acaba inviabilizando o fornecimento de equipamentos importados devido 
aos demorados trâmites de importação.” 

RESPOSTA 01: Não será acatada esta solicitação, considerando a atual necessidade 
assistencial do Hospital Estadual Sumaré devido à urgência para atender a demanda de 
cirurgias e minimizar os prejuízos aos pacientes. 

PERGUNTA 02: “TREINAMENTO:  

d) o equipamento utilizado durante o treinamento técnico deverá ser fornecido pela 
empresa CONTRATADA, e que deverá ser idêntico ao adquirido pela contratante não 
sendo admitida ,em hipótese alguma, a utilização do equipamento adquirido em 
decorrência deste contrato para realização do treinamento.  

1-) O momento do recebimento do equipamento e testes é o melhor momento para que a 
equipe do hospital seja devidamente treinada, portanto, idealmente é realizada com os 
próprios equipamentos do hospital. Os distribuidores de equipamentos importados em 
geral possuem alguns modelos teste/demo para eventos e treinamentos, porém, nem 
sempre possuem exatamente as mesmas características dos equipamentos vendidos 
tendo em vista a grande quantidade de modelos disponíveis atualmente no portfólio.  

Caso não seja possível rever a possibilidade de treinamento com o próprio equipamento 
do cliente, o ideal é que essa solicitação seja flexibilizada pelos texto: “ características 
semelhantes aos equipamentos vendidos”. Poderá ser aceito dessa forma?” 

RESPOSTA 02: Não será acatada esta solicitação, pois informamos que são dois 
treinamentos diferentes solicitados conforme item das clausulas especiais do edital, onde o 
primeiro treinamento operacional será para os usuários deste equipamento e será feito no 
momento do recebimento do equipamento e o segundo treinamento será para até 02(dois) 
funcionários técnicos sendo necessário as mesmas características técnicas e será 
agendado uma data em que a empresa tenha este equipamento para o treinamento. 
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PERGUNTA 03: Item 01: “...Micrô-câmera digital com 3 chips (CCD ou CMOS), sistema de 
cor NTSC com resolução mínima de 1920x1080 pixels, full HD,”. 
 
“...Fonte de Luz: Display LCD; Lâmpada xenôn de no mínimo 300 watts;” 
 
“Entenda: 

 
Para o descritivo do item 01, solicita uma micro-câmera digital com 3 chips, vejamos que, 
não seria necessários 3 chips CMOS, uma vez devido à características desse 
componente, a maioria das câmeras que possuem chip CMOS são com apenas 1 unidade. 
A quantidade de imagem continua sendo FULL-HD (1920x1080); 
 
Outro ponto, é na solicitação de uma fonte de luz com lâmpada xenôn, porém a tecnologia 
xenôn está em desuso. A tecnologia LED fornece maior durabilidade da lâmpada e menor 
custo no uso da energia elétrica, sendo, portanto, mais econômica. 
 
Sendo assim, questionamos se é possível a nossa participação com um equipamento com 
essas características de qualidade superior e com mais durabilidade, o que será mais 
vantajoso a quem irá adquirir o equipamento caso sejamos vencedor.” 

RESPOSTA 03: Informamos que a solicitação de alteração do item “Micro-câmera digital 
com 3 chips (CCD ou CMOS), não será acatada, pois temos o conhecimento que na 
atualidade com as microcâmeras digitais tanto a tecnologia de 1 chip quanto a tecnologia 
de 3 chips possuem resolução de 1920x1080, porém quando temos 3 sensores de 
imagem captando a luz que entra pela ótica laparoscópica, a fidelidade de cores que será 
exibida na imagem é muito maior, tornando a tecnologia de 3 chips mais indicada para 
procedimentos de alta complexidade. Além do que, imagem é luz, a câmera de 1 chip é 
muito dependente de um bom conjunto de ótica e cabo de fibra, quanto a tecnologia de 3 
chips, justamente por ter o triplo de sensibilidade, consegue exibir uma boa imagem ainda 
que tenhamos esse conjunto com leve perda de transmissão luminosa. 

Quanto ao questionamento da Fonte de luz: Display LCD; Lâmpada xenôn de no mínimo 
300 watts, informamos que a resposta consta na Nota de Esclarecimento nº 01, disponível 
na página da Funcamp (https://www.funcamp.unicamp.br/site/licitacoes/). 

Ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL. 
 

 
Campinas, 09 de janeiro de 2018 

 
 
 
 

Pregoeiro 
(original assinado) 
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