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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 

Processo 

Seletivo 

037/2020 

 

Request for Proposal – RFP  
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ser.apresentado, em separado, e não somado ao valor de enda do Tomógrafo. 

TIPO: Menor Preço 

Trata-se de impugnação apresentada tempestivamente 

pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., inscrita no CNPJ n.º 

58.295.213/0021-11, 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 pelo impugnante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 

 

DO DESCRITIVO TÉCNICO 

Item nº 01: 

• Abertura mínima de 70 (setenta) cm ou maior 

Visando equiparar todas as companhias com isonomia do pleito solicitamos alterar 

para Gantry com Abertura Mínima de 65cm, informamos que, segundo estudos 

recentes da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO), publicada em http://www.abeso.org.br/atitude-audavel/imc, os 

pacientes considerados acima do peso (Obesos) que poderiam impactar na rotina de 

tomografia, estão inseridos em uma faixa de classificação de obesidade 

denominada: GRAU II; onde o diâmetro máximo – externo – do abdome é em média 

de 94cm com índice de massa corpórea (IMC) em torno de 35%. Considerando essa 
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informação, temos que o tamanho da abertura do tomógrafo ACCESS CT não 

oferece qualquer limitação no atendimentos desses pacientes – que representam a 

maioria dos obesos – pois possui uma diferença de apenas 2.5cm de cada lado do 

Bore (Abertura interna), mantendo assim, toda a visualização dos órgãos internos do 

abdome dentro do campo de visão ideal para qualquer diagnóstico previsto no 

escopo desse segmento de 16 canais. Outra informação importante sobre essa 

composição é a de que com esse tamanho de abertura, evitamos elevar a dose de 

radiação necessária para uma boa qualidade de imagem como também, temos uma 

melhora significativa no isocentro das imagens, ou seja, o ponto central da aquisição 

dos exames se beneficia da menor distância Ponto-Focal do gantry entregando 

assim, as duas principais necessidades – Dose de radiação versus qualidade de 

imagem – de uma só vez. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O descritivo proposto pelo IMED está de acordo com 

as especificações técnicas sugeridas pelo SIGEM - Sistema de Informação e 

Gerenciamento de Equipamento e Materiais do Fundo Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde.  

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 

 

Item nº 02:  

• Faixa de angulação mínima de +/- 30° 

Solicitamos adicionar a este item a angulação TILT DIGITAL. Visando economia de 

tempo de exame em sala, menor desgaste das peças motoras do gantry e melhor 

retorno do investimento, o nosso equipamento oferece angulação digital como forma 

de alto desempenho e melhor aproveitamento da demanda proposta de exames. 

Essa opção não tem nenhum impacto negativo na qualidade das imagens 

adquiridas, uma vez que não interfere nem na aquisição, nem na reconstrução dos 

dados. 
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RESPOSTA IMED: Deferido. A alteração solicitada está de acordo com as 

especificações técnicas sugeridas pelo SIGEM - Sistema de Informação e 

Gerenciamento de Equipamento e Materiais do Fundo Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde.  

Assim exposto, o item merece reparo integral para constar faixa de angulação física 

ou digital mínima de +/- 30°. 

 

Item nº 03: 

• Capacidade de geração de imagens de no mínimo 15 imagens por segundo 

Solicitamos alterar este item para 10 Ips no mínimo ou superior, visando equiparar 

todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Informamos que de acordo com 

a complexidade dos exames neste segmento, 10 IPs é considerado normal para o 

perfeito atendimento da demanda sem causar qualquer impacto negativo na rotina 

clínica (fluxo) ou na qualidade do serviço prestado ao medico/paciente. Lembrando 

que tão importante quanto a velocidade de reconstrução é a definição das imagens 

que estão sendo adquiridas, o que está garantido pela configuração da matriz deste 

equipamento (1024x1024). 

RESPOSTA IMED: Indeferido. Entende-se que a capacidade de geração de 

imagens é imprescindível para a finalidade do equipamento no HUTRIN, por se 

tratar de um hospital de urgência e que abrange diversas especialidades. 

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 

 

Item nº 04: 

• Comprimento volumétrico de no mínimo 150 cm 

Solicitamos alterar este item para 138cm, visando equiparar todas as companhias e 

manter a isonomia do pleito. A maioria dos exames de follow-up de oncologia são 
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realizados abrangendo regiões que não atingem comprimentos volumétricos 

extensos. Eles estão compreendidos abaixo dos 150cm de range para as aquisições 

e estão em alinho com os tempos máximos de exposição para o segmento que 

giram em torno de 100s, não impactando negativamente a rotina de exames nem o 

desempenho do equipamento. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O equipamento não será utilizado em exames 

específicos de oncologia, mas em exames gerais apenas.  

Assim exposto, o item não merece nenhum reparo. 

 

Item nº 05: 

 Gerador de raios-X de no mínimo 50 kW 

Solicitamos alteração deste item para 28kW ou superior, visando equiparar todas as 

companhias e manter assim a isonomia do pleito. Potências menores de geradores 

estão em alinho com menor consumo de energia e trabalham em conjunto com as 

novas reconstruções Iterativas e modulações de Doses de última geração, 

capacitando o equipamento a entregar melhor qualidade com a melhor relação 

custo-benefício sem qualquer sacrifício das imagens. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O descritivo proposto pelo IMED está de acordo com 

as especificações técnicas sugeridas pelo SIGEM - Sistema de Informação e 

Gerenciamento de Equipamento e Materiais do Fundo Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde.  

Assim exposto, o item não merece reparo algum. 
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Item nº 06: 

 Com visualização de imagens em tempo real, durante a aquisição, com taxa 

de amostragem de, no mínimo, 20 imagens por segundo em matriz de 

reconstrução de no mínimo 512x512 

Solicitamos alterar este item para 10 Ips no mínimo ou superior, visando equiparar 

todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Informamos que de acordo com 

a complexidade dos exames neste segmento, 10 IPs é considerado normal para o 

perfeito atendimento da demanda sem causar qualquer impacto negativo na rotina 

clínica (fluxo) ou na qualidade do serviço prestado ao medico/paciente. Lembrando 

que tão importante quanto a velocidade de reconstrução é a definição das imagens 

que estão sendo adquiridas, o que está garantido pela configuração da matriz deste 

equipamento (1024x1024). 

RESPOSTA IMED: Indeferido. Entende-se que a capacidade de geração de 

imagens é imprescindível para a finalidade do equipamento no HUTRIN, por se 

tratar de um hospital de urgência e que abrange diversas especialidades. 

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 

 

Item nº 07: 

 02 (dois) monitores em LCD, de no mínimo 19" (dezenove) polegadas, com 

matriz mínima de 1280x1024, teclado, mouse 

Solicitamos alterar este item para 1 monitor colorido (LCD), visando equiparar as 

companhias e manter assim a isonomia do pleito. Informamos que todos os 

softwares de pósprocessamentos somente são acionados após a reconstrução final 

das imagens adquiridas. Isso permite a utilização normal de apenas um monitor sem 

que cause impacto negativo no desempenho do equipamento durante a rotina clinica 

diária. Isso visa também evitar maiores gastos com aquisições duplas de 

equipamentos gerando ônus desnecessários ao órgão solicitante. 
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RESPOSTA IMED: Indeferido. O hardware mínimo do console deverá conter 2 

(dois) monitores em LCD de, no mínimo 19", com matriz mínima de 1280x1024, 

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. 

 

OUTROS QUESTIONAMENTOS: 

Item nº 08: 

“Treinamento da Equipe: Realização de pelo menos três treinamentos 

presenciais na Unidade com a equipe que irá operar o Equipamento.” 

A carga horária de um treinamento clínico do Access são 32 horas (uma semana), 

porém não está clara a carga horária dentro destes três treinamentos presenciais 

sugeridos. Assim sendo, gostaríamos de esclarecer se atendemos à exigência, ou, 

em caso negativo, qual seria a carga horária exata exigida. 

RESPOSTA IMED: Deverão ser fornecidos 3 (três) treinamentos de 40h cada, 

intervalados entre si, para que pequenas dúvidas sobre o equipamento sejam 

sanadas, conforme a utilização do mesmo pelos colaboradores do IMED, até mesmo 

porque, desta forma, com intervalos, disponibilizar-se-á maiores oportunidades para 

se dirimr o maior número de dúvidas possíveis.  

Assim exposto, o item não merece nenhum reparo ratificando-se que deverão ser 

serão fornecidos 3 (três) treinamentos de 40h cada um, intervalados entre si. 

 

Item nº 09: 

“A CONTRATADA deverá garantir a qualquer tempo, sem custo ao HUTRIN, a 

disponibilidade de esquemas técnicos, listas de peças, manuais de resolução 
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de problemas, manuais de instrução de operação, senhas de acesso e todos 

os outros dados técnicos.” 

A exigência de manual, códigos e senhas nos temos acima, expõe o fabricante, visto 

que qualquer alteração equivocada na configuração/calibração do equipamento 

impactará, veementemente, no procedimento e resultado clínico do equipamento. 

Neste caso, a fabricante será acionada, inclusive em face da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária, por uma eventual falha a que não deu causa. Além disso, tais 

informações são criptografadas, por força de princípios de propriedade intelectual, 

eis que se tratam de informações sigilosas da construção do equipamento. Na 

qualidade de fornecedor, a licitante deverá assegurar a plena garantia contratual 

durante o período estipulado no edital, a contar da data de aceitação do 

equipamento, sendo responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como 

desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a 

ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição, 

dispensando, portanto, as atuais exigências. A manutenção das mesmas poderá 

colocar em risco a confiabilidade e sigilo dos equipamentos a serem adquiridos, 

impossibilitando a participação dos principais fabricantes do mercado - ou pelo 

menos daqueles que zelam pela qualidade técnica dos seus produtos. Isto posto, 

solicitamos esclarecer quanto a possibilidade da revisão dessa exigência, para a 

dispensa de manual de manutenção e serviço e aceitação de manual operacional 

apenas. 

RESPOSTA IMED: Cada um dos equipamentos, sistemas e softwares fornecidos 

deve ser acompanhado de uma cópia do seu respectivo Manual de Serviço, em 

Português do Brasil ou Inglês, conforme consta na RFP. O Manual de Serviço é um 

item obrigatório de qualquer equipamento. 

 

Item nº 10: 

“Ao término da garantia, deverá ser fornecido, à Diretoria do HUTRIN, um 

relatório técnico conforme disposições da ABNT NBR 15943:2011, em arquivo 
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eletrônico em formato editável (.doc e .xls) com todos os chamados técnicos 

realizados no período, juntamente com um relatório analítico e sintético 

(estatística por tipo de atendimento e relação de pendências).” 

Não atendemos, já que esse controle é de competência da Engenharia Clínica do 

cliente. 

Temos relatório (em .pdf) com a performance do sistema no período, relacionando 

todos os chamados, com tipo de atendimento. Assim sendo, gostaríamos de 

esclarecer quanto à exclusão ou flexibilização desta exigência. 

RESPOSTA IMED: Considerando que, durante o período de garantia, a proponente 

vencedora será responsável pelas manutenções corretivas e preventivas, esta 

obrigação de, ao término da garantia, enviar um relatório técnico será de sua 

responsabilidade, podendo o envio do relatório ser realizado também em arquivo 

“.pdf”. 

 

Item nº 11: 

“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” 

Gostaríamos de questionar se Vossa Senhoria possui projetos executivos existentes 

para apoio. 

RESPOSTA IMED: O IMED dará todo apoio necessário ao proponente na 

elaboração do Site Planning. 

 

Item nº 12: 
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“Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do 

empreendimento, assim como a população e a região a serem beneficiadas, 

com vistas a proporcionar conforto térmico, acústico e luminoso aos usuários 

da edificação;” 

Gostaríamos de esclarecer Vossa Senhoria quanto a solicitação de conforto térmico, 

acústico e luminoso, esses itens deverão integrar os projetos executivos? 

RESPOSTA IMED: Sim. 

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  

 

 


