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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 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ 

sob nº 46.563.938/0013-54, 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 CANON MEDICAL SYSTEMS DO 

BRASIL LTDA. 

Item nº 01: 

Onde se lê: Capacidade térmica do anodo mínima de 3,5 MHU; 

Ajustar para: Capacidade térmica do anodo mínima de 5 MHU; 

Justificativa - Por se tratar de um serviço de assistência pública que supostamente 

terá um alto volume de exames e de diversas complexidades, o equipamento 

precisa oferecer tecnologias que suportem esse tipo de exposição sem apresentar 

potencial risco de parada (queima de tubo). O tubo de raio-x representa de 30 a 40% 

do valor do equipamento, prever uma maior durabilidade desse item neste momento 

garantirá um melhor aproveitamento do investimento público. Além do fator acima 

mencionado, o ajuste da capacidade térmica do anodo refere-se a uma equalização 

técnica do certame para que todas empresas ofertem equipamentos equivalentes 
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entre si, não favorecendo comercialmente nenhuma empresa e consequentemente 

aumentando a competitividade comercial do processo, o que maximiza o 

investimento público. 

RESPOSTA IMED: Deferido. Acreditamos que uma capacidade térmica do anodo de 

5 MHU, de fato, trará maior eficiência para a máquina na realização de exames de 

urgência e emergência por trazer mais agilidade entre um exame e outro, não 

necessitando de intervalos para resfriamento. 

Assim exposto, o item merece integral reparo para constar que a capacidade térmica 

do anodo será de 5 MHU. 

Item nº 02: 

Onde se lê: Potência de entrada de no mínimo 80 kVA; 

Ajustar para: Potência de entrada de no mínimo 50 kVA; 

Justificativa – O ajuste acima solicitado trata-se de uma equalização técnica para 

que todos os fornecedores participem do certame com plataformas equivalentes 

entre si, sem trazer nenhum impacto clinico/técnico/operacional para o equipamento 

pretendido. 

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 03: 
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Onde se lê: "Duplo processador de 3,66 GHz ou melhor, com no mínimo 16 

(dezesseis) GB de memória RAM;" "Sistema de HD com capacidade de no mínimo 1 

Terabytes;" 

Ajustar Para: "Processador de 2,5 GHz ou melhor, com no mínimo 16 (dezesseis) 

GB de memória RAM;" "Sistema de HD com capacidade de no mínimo 480 GB;" 

Justificativa - No que diz respeito ao processador, os parâmetros necessários para 

que as imagens adquiridas sejam reconstruídas sem causar impactos à 

produtividade já são definidos através da velocidade de reconstrução de imagem 

especificada através do "tempo de reconstrução de imagens", além do ponto 

exposto o hardware disponibilizado para console é o compatível para um perfeito 

funcionamento de todas aplicações solicitadas pelo edital. No que diz respeito a 

capacidade de HD e armazenamento de imagens, o console não deve ser utilizado 

para armazenamento de imagens pois não oferece proteção aos dados como os 

sistemas dedicados oferecem (PACS). Portanto os ajustes descritos tratam-se de 

uma equalização técnica que visa uma ampla concorrência, aumentando a 

competitividade comercial do processo. 

RESPOSTA IMED: Indeferido. A exigência do item não restringe a concorrência 

entre as empresas proponentes, pois não especifica uma tecnologia inacessível. O 

descritivo apenas estipula uma qualidade mínima de processamento para o bom 

desempenho do serviço.  

Assim exposto, o item não merece reparo. 

 

Item nº 04: 

Onde se lê: Estabilizador de rede elétrica INTERNO OU NÃO para o conjunto dos 

equipamentos; 

Ajustar para: Estabilizador de rede elétrica externo para o conjunto dos 

equipamentos; 
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Justificativa - Para garantir a proteção do equipamento, é necessário solicitar que o 

sistema de estabilização suporte variações de tensão superiores a 10%, uma vez 

que a taxa de variação máxima estipulada pela Aneel é de 10%, porém 

historicamente ocorrem picos de tensão que ultrapassam esse limite estipulado, com 

isso estabilizadores internos que não apresentam essa margem de suporte a 

variação podem ocasionar problemas ao equipamento. Prever estabilizadores que 

suportem variações de tensão superiores a 10% irá garantir uma maior segurança 

do investimento público. 

RESPOSTA IMED: Deferido. O estabilizador externo dará maior segurança elétrica 

ao equipamento. 

Assim exposto, o item merece integral reparo para constar que o estabilizador de 

rede elétrica deverá ser externo ao conjunto dos equipamentos. 

Item nº 05: 

Do Prazo de entrega: Favor esclarecer o prazo correto, pois há divergência de 

informações de: 

 - 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do contrato de compra e 
venda; ou 

·- 180 (noventa) dias contados da data de assinatura do contrato de compra e 
venda. 

RESPOSTA IMED: Esclarece-se que é de 90 (noventa) dias contados da data de 

assinatura do contrato de compra e venda . 
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Item nº 06: 

Fornecimento de todos os equipamentos, dispositivos, softwares, sistemas, 
peças e acessórios complementares para a realização do serviço de 
tomografia 

Este item está descrito de uma forma muito genérica: favor detalhar/especificar. 

RESPOSTA IMED: Em complemento ao que consta originalmente, especifica-se 

que, além dos equipamentos, dispositivos, softwares, sistemas, peças e acessórios 

complementares já citados na RFP, deverão ser fornecidos, minimamente, o 

seguinte: 2 Monitores LCD de, no mínimo, 19 polegadas, gravador de CD-RW e 

DVD-RW, modem e placa de rede padrão Ethernet, placa de vídeo com no mínimo 

512Mb de memória, teclado e mouse, sistema operacional compatível com o 

equipamento. Softwares necessários na estação de trabalho: reconstrução 

multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional 

(3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Pacote vascular avançado para 

Angio CT - segmentação automática de vasos. Acessórios: suporte de crânio, 

suporte de pernas, jogo de fantomas para calibração. Estabilizador de tensão de 

rede externo ao tomógrafo com potência compatível para todo o equipamento, não 

sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional, nobreak para os 

computadores e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do 

sistema.  

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  
 


