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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  

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 

 

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

TIPO: Menor Preço 

Trata-se de impugnação apresentada tempestivamente 

pela empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ 

sob nº 01.449.930/0006-02, 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 SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICOS LTDA. 

 

QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO  

Item nº 01: 

Solicita o edital: Com cobertura máxima do detector de 20 mm. 

Pedido de alteração:  retirar este ponto do texto. 

Esclarecimento:  

Este ponto do texto se contrapões aos demais itens e nos leva a um paradoxo 

importante, pois em outras solicitações do texto temos o seguinte: 
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•            Tomógrafo Computadorizado Multislice de 16 canais de detectores físicos, 

com detector de estado sólido; 

•            Aquisição multislice de no mínimo 16 canais simultâneos por rotação em 

360°;   

•            Faixa de espessura de corte, obtidas com 16 fileiras de 1mm ou menor; 

O equipamento a ser ofertado pela Siemens possui 16 fileiras de detectores – ok 

O equipamento da Siemens possui 0,7mm de espessura, o que é menor ao 

solicitado de 1mm (o que é até melhor do ponto de vista de capacidade de captura 

de detalhes) – ok 

Ao multiplicar 16*0,7mm temos cobertura de detector de 11 mm e mesmo ao 

multiplicar 16*1,0mm que é o solicitado, a cobertura chega a 16mm, ou seja, ainda 

abaixo do indicado no termo que estamos solicitando a gentiliza de adequação. 

 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 (0,8mm ou menor), sendo 

desnecessário, portanto, a especificação de cobertura mínima necessária. 

Assim exposto, o item será excluído. 

 

Item nº 02: 

Solicita o edital: Gerador de raios-X de no mínimo 50 kW. 

Esclarecimento: Cada equipamento, por projeto, possui variações nos valores 

nominais de suas especificações, entretanto, sem prejuízo clínico nenhum, já que 

passa por aprovações nos órgãos regulamentadores mais criteriosos, possuindo 

diversas certificações que comprovam seu atendimento técnico e clínico, como por 

exemplo, INMETRO e ANVISA no âmbito nacional e FDA como exemplo 

internacional mais renomado. Ofertamos equipamento com gerador de 32 kW 
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com 80 kW equivalente equivalência esta declarada no respectivo manual ANVISA 

do equipamento; entendemos que com a característica ofertada, atendemos a 

demanda clínica sem prejuízo ao órgão e, principalmente, aos pacientes atendidos. 

Estamos corretos? Caso o entendimento do órgão seja diferente seremos alijados 

da disputa. Algumas diferenças entre os valores nominais das especificações do 

equipamento são inerentes de projeto e devem ser levadas em conta na análise. 

RESPOSTA IMED: Deferido. A sugestão do impugnane 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 03: 

Solicita o edital: Tubo de raios-X com capacidade de resfriamento mínimo de 810 

KHU/minuto ou melhor;  e Capacidade para aquisição helicoidal contínua de 100 

segundos; 

Esclarecimento: Entendemos que com a característica ofertada (567 kHU/min + 

até 300s de aquisição contínua), atendemos a demanda clínica sem prejuízo ao 

órgão e, principalmente, aos pacientes atendidos. Estamos corretos? Caso o 

entendimento do órgão seja diferente seremos alijados da disputa. 

Com os novos detectores da Siemens Healthineers, não se faz necessário uma 

grande quantidade de Raios-X para realizar a detecção devida à tecnologia do 

sensor, por consequência, há um menor aquecimento do tubo e a taxa de dissipação 

calorífica é proporcional a tal.  Ademais, os tubos entregues na família go permitem 

aquisição contínua de até 300 segundos, enquanto a concorrência permite aquisição 

máxima somente de até 100 segundos, isso mostra a robustez e qualidade 

anteriormente defendida.  
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Cada equipamento, por projeto, possui variações nos valores nominais de suas 

especificações, entretanto, sem prejuízo clínico nenhum, já que passa por 

aprovações nos órgãos regulamentadores mais criteriosos, possuindo diversas 

certificações que comprovam seu atendimento técnico e clínico, como por exemplo, 

INMETRO e ANVISA no âmbito nacional e FDA como exemplo internacional mais 

renomado.  

Algumas diferenças entre os valores nominais das especificações do equipamento 

são inerentes de projeto e devem ser levadas em conta na análise. 

RESPOSTA IMED: Deferido. Tecnicamete a questão trazida pela impugnante deve 

ser acolhida por ser mais apropriada e de acordo com a funcionalidade do 

equipamento. 

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

tenha capacidade de resfriamento mínimo de 567 kHU/min ou melhor;  e capacidade 

para aquisição helicoidal contínua de 100 segundos ou mais. 

 

Item nº 04: 

Solicita o edital: Faixa de corrente de tubo entre 30 mA ou menor a 300 mA ou 

maior. 

Esclarecimento: Entendemos que com a característica ofertada faixa de corrente 

entre 13 e 240mA, estamos assim dentro da faixa e atendemos a demanda clínica 

sem prejuízo ao órgão e, principalmente, aos pacientes atendidos. Estamos 

corretos? Caso o entendimento do órgão seja diferente seremos solicitamos a 

alteração para os valores supracitados. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O entendimento está incorreto. A faixa de corrente 

apresentada pela impugnante não está dentro da faixa necessitada mencionada na 

RFP, pois a mesma dever ter corrente máxima superior a 300 mA. 

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 
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Item nº 05: 

Solicita o edital: Potência de entrada de no mínimo 80 kVA. 

Esclarecimento:  

Entendemos atender com a potência ofertada de 50 kVA. Caso o entendimento 

seja diferente, solicitamos alteração para:  Potência de entrada de no mínimo 45 

kVA. 

Equipamentos com potência de 80 kVA em diante são equipamentos de 64/128 

cortes. Na categoria de 16 cortes a potência média gira em torno de 45 a 50 kVA. 

A geração atual de tomógrafos é mais eficiente energeticamente e demanda menor 

potência máxima de entrada e não necessariamente o maior valor é o melhor. 

Muitas vezes é o contrário, como neste caso. 

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 pelo IMED. 

Assim exposto, o item será excluído. 

 

Item nº 06: 

Solicita o edital sobre o hardware dos computadores: 

Console: Duplo processador de 3,66 GHz ou melhor, com no mínimo 16 (dezesseis) 

GB de memória RAM;  E Workstation: Duplo processador de 3,66 GHz ou melhor. 

Esclarecimento: Como no texto é solicitado processador duplo e no console 

ofertarmos processador Quad Core (ou quadruplo) de 3,3Ghz e na workstation 

ofertamos processador com 10 núcleos estamos enquadrados na definição “ou 

melhor”.  Estamos corretos? 
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RESPOSTA IMED: Levando-se em consideração apenas as informações 

apresentadas pela impugnante, não é possível afirmar se estão corretos ou não.  

Item nº 07: 

Solicita o edital sobre a mesa: Movimento vertical de no mínimo de 45 a 80 cm. 

Pedido de alteração: Movimento vertical de no mínimo de 46 a 80 cm. 

Esclarecimento:  

Solicitamos alteração do descritivo, permitindo ao certame uma participação 

homogênea dentre as empresas do mercado e não nos alijando da disputa. Algumas 

diferenças entre os valores nominais das especificações do equipamento são 

inerentes de projeto e devem ser levadas em conta na análise. 

Entendemos que com a característica ofertada (46 cm), atendemos a demanda 

clínica sem prejuízo ao órgão e, principalmente, aos pacientes atendidos, pois 1 cm 

de diferença não trará impactos ao posicionamento do paciente na mesa que é feito 

antes do exame. Este ajuste de altura é apenas para facilitar a subida do paciente 

na mesa e 1 cm de diferença não implicará em dificuldades adicionais. 

RESPOSTA IMED: Deferido. A alteração solicitada não traz nenhum prejuízo 

técnico e/ou operacional ao equipamento, podendo aumentar a competitividade 

entre os proponentes.   

Assim exposto, o item merece parcial/integral reparo para constar que o movimento 

vertical da mesa deve ser de no mínimo de 46 a 80 cm. 

 

 

Item nº 08: 

Solicita o edital: Comprimento volumétrico de no mínimo 150 cm; 
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E 

• Faixa de varredura horizontal de no mínimo 150 cm, +ou- 5%. 

Esclarecimento: Entendemos atender a estes dois pontos  que são 

complementares ao ofertar equipamento com até 142cm de faixa de aquisição o que 

é -5% ao solicitado atualmente. 

Estamos corretos? 

Caso o entendimento seja diferente, solicitamos a alteração do texto para 

adequação deste item. 

O equipamento ofertado dispõe de até 142 cm de faixa de aquisição, o que 

entendemos atender a totalidade dos estudos clínicos e é inclusive acima da média 

de faixa de aquisição encontrada no mercado para equipamentos desta categoria 

que gira em torno de 130 cm. 

Apenas em caráter informativo, o mesmo equipamento ofertado está presente em 

diversas instituições públicas e privadas, realizando procedimentos sem qualquer 

comprometimento relacionado a este tema em específico. 

RESPOSTA IMED: Deferido. A alteração solicitada não traz nenhum prejuízo 

técnico e/ou operacional ao equipamento, podendo aumentar a competitividade 

entre os proponentes.   

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

horizontal de, no mínimo, 150 cm, +ou- 10%. 

 

 

 

QUANTO AO SITE PLANNING  

Item nº 09: 
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Solicita o edital: O Site Planning deve ser elaborado e entregue ao IMED para que 

sejam realizadas as reformas e adequações necessárias para o adequado 

funcionamento do equipamentos; 

Esclarecimento: Não foi citado fornecimento de quadro de força e entendemos que 

este item faz parte das possíveis reformas e adequações necessárias que serão 

pontuadas no site planning, ou seja, de responsabilidade da contratante para que o 

tomógrafo fornecido seja conectado. Estamos corretos no entendimento? 

RESPOSTA IMED: O quadro de força será de responsabilidade do IMED, cabendo 

ao contratado apenas definÍ-lo de maneira adequada para o melhor funcionamento 

possível do equipamento. 

 

QUANTO AO TREINAMENTO  

Item nº 10: 

Solicita o edital: c. Treinamento da Equipe: Realização de pelo menos três 

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

E 

Os treinamentos devem ser programados de comum acordo entre a  CONTRATADA 

e a Diretoria do HUTRIN, e deverá ocorrer em até 30 dias após o teste de aceitação 

do equipamento.    

• A CONTRATADA deverá prover treinamento de aplicação/operacional para pelo 

menos 4 grupos de profissionais do corpo clínico (médicos, técnicos de radiologia e 

enfermeiros), conforme agenda estabelecida pelo serviço, conforme aplicável.   

Esclarecimento: 

Há pedido de mais de um treinamento em um ponto do texto e em outro ponto é 

informado que serão treinados pelo menos 4 grupos. Não ficou claro se os grupos 
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serão contados dentro destes três treinamentos ou se serão precisos 3 ou mais 

viagens em momento distintos até o local com a finalidade de treinamento. 

Nosso treinamento padrão é formatado dentro de UMA viagem e são treinados os 

grupos designados nos dias da aplicação acordados entre as partes. Provisionamos 

para o equipamento de Tomografia um treinamento de 40 (quarenta) horas 

ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em dias 

úteis e consecutivos, no período das 8:00h às 17:00h. Esse treinamento será 

previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega 

do objeto 

Entendemos que atendemos desta forma. Estamos corretos? 

RESPOSTA IMED: Indeferido. O entendimento não está correto. 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. 

 

QUANTO À PERFOMANCE DE SERVIÇOS DE TERCEIROS  

Item nº 11: 

Solicita o edital: O PGM elaborado pela CONTRATADA e disponibilizado à 

Diretoria do HUTRIN deve assegurar que a disponibilidade de 95% seja atingida, 

quando executado na íntegra, mesmo que por terceiros com capacitação técnica 

qualificada: 

 • Os casos de problemas relacionados ao sistema climatização das salas de exame 

e de comando e/ou problemas relacionados ao aterramento do equipamentos, 
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ocasionados, exclusivamente, por ocorrência de erro de projetos ou falha na 

execução, e que impeçam o uso do equipamento de TC, serão considerados como 

indisponibilidade do mesmo. 

Esclarecimento: Entendemos que não podemos ser responsabilizados pela 

performance de produtos e serviços de terceiros, mas tão somente indicar os pré-

requisitos necessários para correta instalação do equipamento de tomografia e caso 

seja constatado que os equipamentos adquiridos para este fim estejam em 

desacordo com o recomendado no projeto não será imputada penalidade, estamos 

corretos? 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONTRATADO  

1.1. Para cálculo de UPTIME, os casos a seguir são considerados como horas de 

equipamento parado:  

a) Equipamento parado que não tenha condições de realizar nenhum tipo de 

procedimento, desde que tenha a agenda de exames bloqueada, e esteja à 

disposição dos engenheiros de suporte da SIEMENS para realização de 

atendimento técnico;  

 1.2. Para cálculo de UPTIME, os casos a seguir são excluídos como horas de 

equipamento parado:  

   a) Horas paradas por conta de erros intermitentes e/ou limitações de 

operação;  

b) Horas paradas por motivo de manutenção preventiva;  

c) Horas paradas por conta de equipamento inoperante por problemas que não 

dependam de ações diretas da SIEMENS, como por exemplo, problemas 

logísticos alfandegários/ aduaneiros, greves da Receita Federal e demais 

órgãos relacionados ao processo de importação de peças;  

d) Horas paradas devido a problemas de infraestrutura do local de instalação, 

como por exemplo, ar condicionado e/ou energia elétrica;  
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e) Horas paradas referentes a períodos em que o equipamento esteja sob 

procedimentos de updates, upgrades e/ou modificações técnicas;  

f) Horas paradas devido a acidentes por inobservância das condições de 

segurança necessárias para operação do mesmo, como por exemplo, 

acidentes na sala de ressonância, quench no momento da recarga de hélio 

e/ou por acionamento indevido do sistema de proteção; 

g) Deverão ser considerados para todos os cálculos 365 dias por ano e 24 

horas de funcionamento por dia; 

h) Os dados utilizados para o cálculo de máquina parada serão baseados 

unicamente nos registros dos chamados abertos pelo cliente no CUSTOMER 

CARE CENTER da Siemens, n. 0800-554838, onde deverá constar o início e 

fim da parada do equipamento; 

i) Será de responsabilidade do cliente, informar o CUSTOMER CARE CENTER 

sobre todos os eventos de parada do equipamento para a correta apuração do 

tempo de equipamento parado; e 

j) Para garantia das condições aqui acordadas, é necessário que o 

equipamento esteja conectado ao Siemens Remote Service (SRS) e que tenha 

todas as suas funcionalidades (pró-ativas e reativas) habilitadas. 

 

 

RESPOSTA IMED: Indeferido. A proponente deverá se responsabilizar 

integralmente por serviços ou produtos de terceiros que venham a executar a 

manutenção do equipamento para a proponente. A proponente também deverá se 

responsabilizar inclusive por problemas em serviços ou produtos de terceiros 

relacionados a erros de projetos executados pela proponente, sendo certo que o 
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cálculo de uptime será previamente acordado entre as partes, podendo ocorrer 

possivelmente na assinatura do contrato de compra e venda. 

Assim exposto, o item não merece qualquer reparo. 

 

QUANTO À NECESSIDADE DE MANUAL DE SERVIÇO  

Item nº 12: 

O edital solicita: 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.  

Esclarecimento: Informamos que o TOMOGRAFIA acompanha o Manual de 

Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para 

a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas 

dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, 

informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de problemas básicos. 

Entendemos que o manual de serviços possui informações como "vista explodida" e 

“esquemas” são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento 

pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, 

quando utilizadas sem o devido controle. 

Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito 

ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a 

Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento. 

Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, 

solicitada em edital, com o exposto acima? 

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

deve ser acompanhado de uma cópia do seu respectivo Manual de Serviço, em 
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Português do Brasil ou Inglês, conforme consta na RFP. O Manual de Serviço é um 

item obrigatório de qualquer equipamento. 

 

QUANTO À ASSINATURA DA PROPOSTA  

Item nº 13: 

Diante do surto pandêmico do COVID-19 em território nacional e considerando que a 

situação de contágio tomou proporções relevantes, a Siemens Healthineers, assim 

como várias outras empresas, por medida preventiva, está adotando o sistema de 

home office  para todos os funcionários, a título de quarentena,  o que dificultará a 

coleta de assinaturas em propostas, bem como envio de documentos 

originais/autenticados nos processos licitatórios. 

Desta forma, solicitamos que para as licitações  sejam aceitos documentos enviados 

em pdf por email, bem como propostas  e declarações assinadas com assinatura 

eletrônica.  

Caso seja aceita esta sugestão, a Siemens Healthineers se compromete a, passado 

este período de quarentena, enviar a via física dos documentos originais 

devidamente assinados (quando for o caso) e ou as cópias autenticadas em 

Cartório. 

Em última  instância, caso V. Sas.  entendam  não ser possível atender a solicitação 

acima, solicitamos  a prorrogação do prazo de abertura da sessão do pregão, tendo 

em vista que o cenário atual reflete a ocorrência de uma caso de força maior e não 

se restringe apenas à Siemens, mas à sociedade como um todo.  

RESPOSTA IMED: Deferido. Em razão da atual situação de pandema causada pelo 

COVID-19, acata-se a solicitação da impugnante. 

Assim exposto, o item merece integral reparo para acrescentar que serão aceitos 

documentos enviados em pdf por email, bem como propostas e declarações 

assinadas com assinatura eletrônica.  
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ESCLARECIMENTOS FINAIS 

Item nº 14: 

Servimo-nos da presente para apresentar nosso pedido de esclarecimento, 

conforme segue: 

1. Podemos considerar que empresas que não atenda plenamente ao requisito 

técnico elencado no edital e acima destacado, tal como a Siemens que possui 

solução similar ao solicitado pelo órgão, poderá participar da licitação sem 

que seja desclassificada tecnicamente?  

RESPOSTA IMED: Em observância ao princípio da competitividade, as empresas 

que não atendam plenamente ao requisito técnico elencado na RFP, poderão 

participar da disputa, devendo apresentar justificativas técnicas que garantam que 

seus equipamentos possuem solução similar, mas que oferecem um padrão de 

qualidade igual ou melhor ao descrito na RFP. Porém, valioso deixar aqui registrado, 

eu isso não lhes trará nenhuma garantia de que não serão desclassificadas 

tecnicamente, pois tais justificativas serão avaliadas por especialistas, os quais 

definirão se essas justificativas serão aceitas ou não.  

2. Caso não seja este o entendimento: qual a justificativa técnica imprescindível 

para manutenção da característica específica que faz com que apenas a 

Siemens seja alijada do certame?  

RESPOSTA IMED: Por se tratar de um equipamento altamente complexo, o IMED 

entende que todas as empresas que tenham interesse no certame tem produtos com 

vantagens e desvantagens. Por tal razão, elaborou esses requisitos mínimos para 

serem cumpridos, com base nos parâmetros do SIGEM/FNS/MS e outro parâmetros 

importantes. A empresa que possuir um produto que não atenda a algum requisito, 

poderá apresentá-lo de acordo com o descrito na resposta anterior.  

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

divulgação nos meios de comunicação apropriados. 
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