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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 
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TIPO: Menor Preço 

Trata-se de impugnação apresentada tempestivamente 

pela empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 

sob nº 12.255.403/0001-60, 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 IMEX MEDICAL COMÉRCIO E 

LOCAÇÃO LTDA. 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - 3.2.1. ESPECIFICAÇÕES 

Item nº 01: 

ALTERAR DE: Instrução automática para os pacientes com, no mínimo, 30 (trinta) 

mensagens programáveis. 

PARA: Instrução automática para os pacientes com, no mínimo, 10 (dez) 

mensagens programáveis.  

RESPOSTA IMED: Deferido. Entende-se que a alteração sugerida não traz 

nenhuma perda operacional e/ou técnica, vindo a aumentar a competitividade entre 

os proponentes. 
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Assim exposto, o item merece integral reparo para constar que o 

equipamento/sistema de Tomografia deverá conter instrução automática para os 

pacientes com, no mínimo, 10 (dez) mensagens programáveis ou superior. 

Item nº 02: 

ALTERAR DE: Software pulmonar com no mínimo broncoscopia virtual, detecção 

automática de nódulos, volumetria de nódulos e quantificação de enfisema. 

PARA: Software pulmonar com no mínimo broncoscopia virtual, detecção 

automática de nódulos, volumetria de nódulos e quantificação de enfisema, instalado 

no console de operação ou na Workstation.  

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. 

Item nº 03: 

ALTERAR DE: 02 (dois) monitores em LCD, de no mínimo 19" (dezenove) 

polegadas, com matriz mínima de 1280x1024, teclado, mouse.  

PARA: 01 (um) ou (dois) monitores em LCD, de no mínimo 19" ou 21”, com matriz 

mínima de 1280x1024, teclado, mouse. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O hardware mínimo do console deverá conter 2 

(dois) monitores em LCD de, no mínimo 19", com matriz mínima de 1280x1024, 
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teclado, mouse porque a utilização de 2 (dois) monitores trará maior qualidade e 

eficiência operacional para a equipe técnica que irá realizar os exames. 

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


