
 

1 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua 03, nº 200, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75390-334 

 

 

 

Trindade, 06 de maio de 2020. 

 

OBJETO: Aquisição de um Tomógrafo Multislice 16 Canais para fins de suporte 

às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, contemplando: 

 Elaboração de Site Planning - Projeto de arquitetura e engenharia para 

adequação do ambiente necessário ao funcionamento da solução de tomografia, 

incluindo cálculo de blindagem relativo às radiações ionizantes necessária 

para o ambiente;  

 Fornecimento de todos os equipamentos, dispositivos, softwares, sistemas, 

peças e acessórios complementares para a realização do serviço de tomografia; 

 Entrega e instalação do equipamento contemplando garantia técnica, 

incluindo troca de peças do equipamento, sempre que necessário, durante o 

período de garantia; 

 Treinamento operacional dos colaboradores do Hospital que irão operar o 

equipamento; 

 Valor do contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva, a ser firmado após o término da garantia. Tal valor deverá 

ser.apresentado, em separado, e não somado ao valor de enda do Tomógrafo. 

Processo 

Seletivo 

037/2020 

 

Request for Proposal – RFP  

AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO MULTISLICE 16 CANAIS 

 

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAÇÃO 

 

 

 



 

2 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua 03, nº 200, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75390-334 

 

TIPO: Menor Preço 

Trata-se de impugnação apresentada tempestivamente 

pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

00.029.372/0001-40, em face do Processo Seletivo de nº 037/2020, aberto pelo 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO para a 

aquisição de um Tomógrafo Multislice 16 Canais, que será instalado e utilizado no 

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN. 

Destaca-se, desde já, que, dada a natureza jurídica do 

IMED (associação civil de direito privado sem fins lucrativos) e dos contratos de 

gestão em si, este processo seletivo é integralmente regulado pelo Regulamento de 

Compras e Contratação de Bens e Serviços do Instututo, conforme mencionado na 

RFP de abertura.  

Com efeito, assim previamente esclarecido, passa-se a 

responder os itens trazidos pela impugnante GE HEALTHCARE DO BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

LTDA. 

Item nº 01: 

Faixa de Espessura de corte mínima de 1,0 mm ou menor. 

Ocorre que tal item não deve prosperar, sendo apenas um dado utilizado para dar 

vantagem ao concorrente Canon, impedindo a justa e livre concorrência competição 

com estabelece na nossa Constituição Federal e Lei 8.666/93. Entende-se que os 

referidos equipamentos serão utilizados em locais de alta demanda de paciente que 

podem apresentar uma variabilidade importante de casos simples, mas também 

complexos, como o caso de investigação de pequenas estruturas do corpo humano, 

ossos do ouvidos por exemplo. Para esse tipo de exames, onde se requerem corte 
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finos, o recomendando na pratica clinica seriam cortes finos, 0.7mm ou menor, todas 

as empresas tem em seu portfolio equipamentos de 16 canais com cortes finos, a 

CANON tem em seu portfolio dois equipamentos de 16 canais, uma para corte fino e 

outro que corta no mínimo 1mm. Dessa forma, a Canon tem uma vantagem 

competitiva uma vez que oferecerá um equipamento de corte de 1mm, mais barato 

forçando as outras empresas apresentarem proposta de um equipamento de corte 

fino, mais caro.  Tal item ainda pode ferir o princípio da compra mais vantajosa para 

administração pública uma vez  que a unidade receberá um equipamento limitado 

quanto a pratica clinica e demanda de pacientes e também poder ser utilizado como 

frustrante ao caráter competitivo já que todas as outras empresas, inclusive a 

CANON tem equipamentos para cortes mais finos, mas ficaram em desvantagem 

em relação a esta ultima. Diante do exposto e para que o certame tenha uma 

competição mais justa com todos os fornecedores, sugerimos a alteração da frase 

conforme abaixo: 

Sugestão: Espessura de corte mínima de 0.7 mm ou menor. 

.RESPOSTA IMED: Parcialmente deferido. Seguindo a especificação técnica 

sugerida pelo SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamento e 

Materiais do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, a espessura de corte 

mínima deve ser de 0,8 mm ou menor. 

Assim exposto, o item merece parcial reparo para constar que a espessura de corte 

mínima deverá ser de 0,8 mm ou menor. 

Item nº 02: 

Com cobertura máxima do detector de 20 mm. 

Ocorre que tal item da maneira que está escrita permite aos fabricante oferecer 

equipamentos com detectores menores ou seja, mais lentos para aquisição. Além 

dos 16 canais de aquisição, um tema importante é o tamanho do detector, quanto 
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maior o detector maior a região coberta no escaneamento a cada volta do detector. 

Em geral os Fabricantes tem em seu portfolio mais de um equipamento de 16 

canais, as vezes, com diferentes tamanhos de detectores, usados para posicionar 

em clinicas de alta ou baixa demanda de pacientes e também de alta ou baixa 

complexidade. Na pratica Clinica, um equipamento de 16 canais com detector maior 

trará aquisições mais rápidas, ou seja, com menos dose ao paciente e com menos 

tempo de apneia, essencial para pacientes, idosos, debilitados ou crianças. Outro 

dado importante é que um equipamento com o detector maior precisará de menos 

tempo do tubo ligado o que acarretará menos aquecimento e por conseguinte pouca 

possibilidade do equipamento parar por aquecimento do tubo. Diante do exposto, 

sugerimos a alteração da frase para: 

Sugestão: Com cobertura mínima do detector de 20 mm. 

RESPOSTA IMED: Desconsiderar o item. A cobertura do detector está 

implicitamente dimensionada quando se define o número de canais do equipamento 

(16 canais), bem como a faixa de espessura de corte de cada um deles (0,8mm ou 

menor), sendo desnecessário, portanto, a especificação de cobertura mínima 

necessária. 

Assim exposto, o item será excluído. 

Item nº 03: 

Gerador de raios-X de no mínimo 50 kW. 

Ocorre que tal item não deve prosperar, pois alguns fabricantes não fornecem tal 

dado, sendo apenas um dado utilizado como cercador nos certames, impedindo a 

justa e livre concorrência competição com estabelece na nossa Constituição 

Federal. Cada Fabricante adota um gerador especifico de acordo com a relação 

distância – detector e o poder de seus softwares de reconstrução iterativa. Em geral, 

quanto maior a abertura do gantry, maior é a distancia do tubo – detector e é 

necessário um gerador com maior potência para garantir que a radiação emitida pelo 
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tubo chegue ao detector com potência suficiente para que seja possível 

transformação em imagem. Outras empresas diminui essa relação e possuem 

poderosos softwares de reconstrução iterativa para garantir uma menor dose de 

radiação e ainda sim uma boa imagem, necessitando portanto de um gerador de 

menor potência. Dessa forma, para que se haja ampla concorrência, sugerimos a 

alteração abaixo: 

Sugestão: Gerador de raios-X de no mínimo 32KW ou maior. 

RESPOSTA IMED: Deferido. A sugestão atende as especificações sugeridas pelo 

SIGEM e não traz prejuízos técnicos, clínicos ou operacionais ao equipamento. 

Assim exposto, o item merece integral reparo para constar que o gerador de raios-X 

deverá ser de, no mínimo, 32 kW ou maior. 

Item nº 04: 

Potência de entrada de no mínimo 80 kVA. 

Ocorre que tal item da maneira que está escrita permite aos fabricante só oferecer 

equipamentos com potência superior a 80KVA, dessa forma a um cerceamento da 

competição, uma vez que para 16 canais algumas empresas possuem potência de 

entrada menor. Por outro lado, ter uma potência menor de entrada significa um 

menor gasto de energia para realização de exames e economia no 

dimensionamento dos cabos que alimentarão o equipamento. 

Sugestão: Potência de entrada de no máximo de 90 kVA. 

RESPOSTA IMED: Desconsiderar o item. A potência de entrada do equipamento 

não influenciará no desempenho do mesmo. Por isso, cada equipamento pode ter 

uma potência diferente, desde que seja especificada pelo concorrente para 

realização do devido projeto elétrico. 
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Assim exposto, o item será excluído. 

Item nº 05: 

Instrução automática para os pacientes com no mínimo 30 (trinta) mensagens 

programáveis; 

Ocorre que tal item não deve prosperar, pois alguns fabricantes não fornecem tal 

dado, sendo apenas um dado utilizado como cercador nos certames, impedindo a 

justa e livre concorrência competição com estabelece na nossa Constituição Federal 

e Lei 8.666/93. Tendo em vista a alta variabilidade de exames ao longo da rotina 

clinica, a existência do uso de intercomunicador console-paciente reduz 

consideravelmente a necessidade de mensagens pré-gravadas em protocolo, 

aumentando assim a segurança e conforto do paciente. Além disso, a especificação 

está muito acima dos requisitos compatíveis com os requisitos de isonomia técnica 

preconizados na 8666. Tendo em vista o exposto, sugere-se a modificação para 17 

mensagens pré-programadas ou superior, com existência de intercomunicador 

console-paciente. Sugerimos a mudança da frase para: 

Sugestão: Instrução automática para os pacientes com no mínimo 17 

mensagens programáveis ou superior 

RESPOSTA IMED: Prejudicado. Item alterado para: “Instrução automática para os 

pacientes com no mínimo 10 mensagens programáveis ou superior”, conforme 

resposta dada ao Item nº 01 do impugnante IMEX – ou seja, a nova especificação é 

inclusive inferior à ora sugerida. 

Item nº 06: 

Software pulmonar com no mínimo broncoscopia virtual, detecção automática 

de nódulos, volumetria de nódulos e quantificação de enfisema;; 
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Ocorre que tal item não deve prosperar, pois alguns fabricantes não fornecem tal 

dado, sendo apenas um dado utilizado como cercador nos certames, impedindo a 

justa e livre concorrência competição com estabelece na nossa Constituição Federal 

e Lei 8.666/93.  Tal software demanda um pós processamento alto e por isso para 

algumas empresa é oferecido na Estação de Trabalho. Sugerimos que o requisito 

citado esteja como software da estação de trabalho e não do console. 

RESPOSTA IMED: Deferido. O requisito citado poderá ser fornecido na estação de 

trabalho OU no console. 

Assim exposto, o item merece integral reparo para constar que o software pulmonar 

com no mínimo broncoscopia virtual, detecção automática de nódulos, volumetria de 

nódulos e quantificação de enfisema poderá ser fornecido na estação de trabalho 

OU no console de operação do equipamento. 

Por todo o exposto, acolhe-se parcialmente a impugnação ofertada, nos termos das 

respostas aqui apresentadas, que passam a integrar a RFP do Processo Seletivo de 

nº 037/2020 para todos os fins de direito, determinando-se a sua tempestiva 

divulgação nos meios de comunicação apropriados. 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 


