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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA N. 012/2020, DECORRENTE DO PROCESSO SELETIVO Nº 037/2020 
– IMED/HUTRIN. 
 
 
 
 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 
Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, 
Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), e que atualmente é a 
entidade gestora do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 
Santos – HUTRIN, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 
denominado simplesmente COMPRADOR. 
 
 
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° 46.563.938/0014-35, estabelecida na Av. Pierre Simon de Laplace, 965, Galpões C1, 
C2, D1 e D2, Techno Park, CEP: 13069-320, Campinas-SP, neste ato representada por sua 
procuradora, Senhora MARLY SAYURI EISHIMA, portadora do RG 18.157.997-2 SSP/SP e 
inscrita no CPF sob o n° 110.896.598-90, doravante denominada simplesmente VENDEDORA. 
 
 
Considerando que:  
 

(i) a VENDEDORA comercializa produtos de diagnósticos por imagem e softwares 
hospitalares, desde equipamentos de alta tecnologia;  

(ii) o COMPRADOR atua na área de saúde é a entidade gestora do Hospital Estadual de 
Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, na qualidade de 
organização social de saúde do Estado de Goiás, e necessita de equipamentos 
médico-hospitalares para utilização na referida Unidade de Saúde; 

(iii) o COMPRADOR realizou, de acordo com o Regulamento de Compras e 
Contratações da Unidade de Saúde referida no item “ii” acima, o processo seletivo de 
n. 37/2020 para aquisição de uma Tomografia Computadorizada, nos termos dos 
Anexos I, II, III e IV, no qual a VENDEDORA tornou-se vencedora; e 

(iv)  as Partes, de boa-fé e de forma livre e consensual, negociaram as cláusulas e 
condições do presente Contrato 

1. DO OBJETO DO CONTRATO: 
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1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, bem como prestação de serviços, 
por parte da VENDEDORA ao COMPRADOR de 01 (um) equipamento de Tomografia 
Computadorizada (16 cortes) de marca Canon, modelo Aquilion Lightning (TSX-035A) 
“Equipamento”, em decorrência do Processo Seletivo nº 037/2020 promovido pelo 
IMED/HUTRIN (COMPRADOR), em conformidade com a Proposta Comercial, bem como a 
Proposta Técnica apresentada pela VENDEDORA, conforme anexos I, II, III e IV; 
 
Parágrafo único: Constituem partes integrantes do presente Contrato, como seus Anexos: 
 
Anexo I - RPF - Processo Seletivo nº 037/2020; 
 
Anexo II- Proposta Comercial nº CMB: 0239/20 FM/ME;  
 
Anexo III - Proposta Técnica nº CMB: 0222/20 FM/ME e demais documentos aplicáveis ao 
procedimento; e 
 
Anexo IV – Termo de Garantia e Condições Gerais de Fornecimento. 
 
 

1.1.1. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre o(s) termo(s) e 
condições do(s) Anexo(s), prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os termos e 
condições do Contrato. E, em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os 
termos e condições dos demais Anexos, prevalecerão os Anexos na ordem decrescente em 
que listados. 

 
1.1.2. Caso a VENDEDORA forneça programas de computador (“Software”) no/ou para o 
Equipamento ou em conjunto com o mesmo, o COMPRADOR terá direito não exclusivo e 
intransferível de utilizar o Software no Equipamento, em forma inalterada e para os 
propósitos específicos estabelecidos na documentação do Software pertinente. 

 
 

2. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
2.1. Pela compra e venda ora avençada, o COMPRADOR pagará à VENDEDORA o valor de R$ 
1.025.000,00 (hum milhão e vinte e cinco mil reais) - (PREÇO), após negociação entre as 
Partes do valor disposto no Anexo II.  
  

2.1.1. O PREÇO será pago em até 30 dias após, contados a partir da data de entrega e 
instalação do Equipamento, mediante a apresentação de nota fiscal, através de depósito 
no Banco Itaú, agência 0742-7, conta corrente 11710-4 ou no Banco do Brasil, agência 
3348-0, conta corrente 29618-X, favorável a VENDEDORA. 
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2.2. O PREÇO será pago pelo COMPRADOR à VENDEDORA mediante depósito em conta 
bancária, na forma prevista na cláusula 2.1.1 acima. 
  
2.3. Não estão incluídas no PREÇO as despesas relativas à execução de obra destinada à 
instalação do equipamento ofertado, necessárias para a preparação da área a ser utilizada 
pelo Equipamento, climatização, quadro de força, que são necessários para a preparação da 
sala e para sua instalação, cujas providências e aquisições são de responsabilidade exclusivas 
do COMPRADOR. 
 
2.4. No PREÇO indicado na cláusula 2.1 já estão incluídos todos e quaisquer tributos e 
encargos fiscais, parafiscais e embalagem. 
 
 

3. DA CONFIRMAÇÃO DE COMPRA: 

 

3.1. A formalização deste Contrato confirma a presente compra, tornando obrigatório o 
adimplemento das obrigações pelas Partes, bem como produzindo todos os efeitos nos termos 
da Legislação Civil Brasileira. 
 

4. DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 
 

4.1. A instalação do Equipamento será realizada pela VENDEDORA, conforme descrito nos 
anexos I, II e III, devendo ser observadas ainda, as cláusulas abaixo. 

 
5. DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 

 
5.1. Garantia de 12 (doze) meses, conforme “Termo de Garantia e Condições Gerais de 
Fornecimento”, anexo IV, parte integrante e inseparável deste Contrato. 
 
 

6. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA: 
 

6.1. A VENDEDORA manterá serviço de assistência técnica permanente, com engenheiros e 
técnicos próprios, garantindo atendimento técnico durante o prazo de garantia do 
Equipamento. Vencido o prazo de garantia, as Partes poderão assinar Contratos de 
Manutenção Preventiva e Corretiva para garantir a continuidade do bom funcionamento do 
Equipamento. 
 

6.1.1. O Serviço de Assistência Técnica poderá ser realizado presencialmente (“in loco”) ou 
através de Módulo de Acesso Remoto no Equipamento, de acordo com as necessidades de 
intervenções a serem realizadas no Equipamento, , bem como a viabilidade de 
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atendimento presencial ou remoto, de acordo com as necessidades do Equipamento e 
prévia análise pelos profissionais da VENDEDORA. 

 
6.2. O cumprimento das condições de garantia estabelecidas neste Contrato e anexo IV por 
parte da VENDEDORA estará vinculado ao correto adimplemento das obrigações contratuais 
ora pactuadas, pelo COMPRADOR, incluindo-se nestas, porém não se limitando, as 
obrigações relativas ao pagamento. 

 
7. DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA (INNERVSION): 

 
7.1. O serviço de assistência técnica remota por parte da VENDEDORA será realizado 
somente durante o período de garantia do Equipamento. Expirado o prazo da garantia, o 
COMPRADOR somente terá acesso à funcionalidade da assistência técnica remota caso opte 
pela contratação de um serviço de manutenção específico, nos termos da cláusula 6.1. 
Contudo, para que esta funcionalidade seja aplicada pela VENDEDORA, durante a garantia ou 
após o término da garantia, deverá o COMPRADOR observar as seguintes medidas: 
 
- Infraestrutura Necessária: 
 
• 1 ponto de energia; 

• 1 ponto de rede com acesso à internet; 

• Ponto de rede entre o local de instalação do equipamento e a modalidade; 

• Acesso à Internet provido pelo cliente; 

• Liberação da porta 443 (SSL) em caso de VPN por SSL; e 

• Liberação das portas 500 e 4500 em caso de VPN por IPSec (somente quando o 
cliente possuir IP externo fixo). 

 
-  Para o correto funcionamento deste serviço, o equipamento não deve ser 
instalado em locais que: 
 
• Permitam o acesso de pessoas não autorizadas; 

• Locais com temperaturas elevadas; e 

• Locais comumente acessado por pacientes. 

 
-  Funcionalidade permitidas pela modalidade de Acesso Remoto: 
 
• Acesso à distância do Equipamento incluindo as telas de operação, as telas de 

serviços e de configuração do mesmo; 
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• Possibilidade de visualizar as mesmas imagens que estão sendo exibidas na tela do 
usuário em tempo real, incluindo todas as informações de paciente; 

• Possibilidade de operar o Equipamento à distância, alterando protocolos e 
procedimentos dos exames, quando necessário; 

• Possibilidade de rápida recuperação de presets, tendo em vista que os mesmos 
ficarão armazenados no hardware do sistema remoto (esta funcionalidade aplica-se 
somente aos equipamentos de ultrassonografia); 

• Início do acesso remoto será realizado somente após a permissão do usuário; 

• Envio automático de alertas sobre possíveis problemas/códigos de erro ocorridos 
com o equipamento (esta funcionalidade aplica-se somente aos equipamentos de 
grande porte, tais como equipamentos de tomografia, ressonância magnética e 
angiografia); e 

• Possibilidade de monitoramento de parâmetros de funcionamento do Equipamento 
ou do ambiente de instalação, a saber: nível de hélio, temperatura da sala, umidade, 
etc. (esta funcionalidade aplica-se somente aos equipamentos de grande porte, tais 
como equipamentos de tomografia, ressonância magnética e angiografia). 

 
7.2. A VENDEDORA utiliza somente os dois modelos de VPN mencionados acima (SSL e 
IPSec). Desta forma, a VENDEDORA não se responsabiliza caso o COMPRADOR não possa 
prover a liberação das portas e/ou se o tipo de VPN não for aceito pela área de informática. 
 
7.3. O serviço de assistência técnica via módulo de acesso remoto está vinculado ao prazo de 
garantia do Equipamento. Superado o prazo de garantia, a VENDEDORA, reserva-se no 
direito de não mais promover este tipo de serviço no Equipamento, salvo o COMPRADOR 
contrate um serviço de assistência técnica específico, nos termos desta cláusula. 
 
7.4. Para fins de atendimento via acesso remoto, fica o COMPRADOR responsável por manter 
o Equipamento conectado à internet, garantindo assim a funcionalidade do serviço de 
assistência técnica por esse meio. 

 
8. DO SIGILO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS 

PACIENTES: 
 
8.1. Considerando o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e a imagem 
das pessoas, preconizados no art. Art. 5, inciso X da Constituição da República Federativa do 
Brasil, a VENDEDORA., no exercício de suas atividades vinculadas ao presente fornecimento, 
bem como durante a garantia, assistência técnica e contratação de prestação de serviços, 
obriga-se a não revelar, quaisquer imagens ou informações de pacientes, que porventura 
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fiquem acessíveis em razão das atividades aqui relacionadas, guardando o mais absoluto 
sigilo, ficando estabelecido, desde já, que todos os seus empregados e prepostos estão, sob 
as penas da Lei, terminantemente proibidos de reproduzir ou divulgar, por qualquer meio ou 
forma, imagens e informações de pacientes. 

 
9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO 

 
9.1. O prazo de entrega do Equipamento será de até 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data de assinatura deste Contrato.  
 
9.2. O Equipamento objeto deste Contrato será entregue e instalado no Hospital Estadual de 
Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, com endereço na Rua 03, nº 200, 
Jardim Primavera, Trindade - GO, CEP: 75.380-000. 
 
9.3. É de responsabilidade da VENDEDORA  efetuar a entrega e instalação do Equipamento, 
incluindo as despesas com transporte até o local mencionado na cláusula acima., 
considerando a condição "porta-a-porta", correndo por conta exclusiva do COMPRADOR o 
efetivo ingresso do equipamento no local de instalação, incluindo despesas com remoções, 
içamentos, deslocamentos, contratação de guindastes, compra de ferramental específico, 
bem como quaisquer outras necessárias exclusivamente para mobilidade do equipamento até 
o local de instalação. 
 
9.4. Caso o local de desembarque do Equipamento necessite a interrupção parcial ou total de 
via pública, por exemplo, para o posicionamento do caminhão que transporta a carga, para o 
posicionamento dos guindastes de içamento, é necessário o prévio agendamento com os 
Órgãos de Trânsito locais para as devidas providências. Todas as despesas junto aos Órgãos 
de Trânsito locais para essa operação são de responsabilidade do COMPRADOR. 

 
10. DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

 
10.1. A instalação do Equipamento será efetuada pela VENDEDORA conforme estabelecido nos 
Anexos I, II, III e IV.  
 
10.2. A instalação será iniciada após preparação da sala e adequação do local de instalação do 
Equipamento, segundo as orientações de projeto informado pela VENDEDORA. 
 
10.3. Todas as despesas de preparação do local de instalação do Equipamento, tais como: 
obras civis e elétricas correrão por conta do COMPRADOR. As despesas relativas à instalação 
do Equipamento, objeto deste Contrato, tais como: peças de instalação, mão de obra, 
montagem, ajustes e testes correrão por conta exclusiva da VENDEDORA. 
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10.4. A VENDEDORA fornecerá a instalação do Equipamento nos locais previamente 
indicados e adequadamente preparados pelo COMPRADOR, que corresponderão e estarão 
de acordo com as recomendações de instalação fornecidas e enviadas. 
 
10.5. O serviço de instalação consiste da montagem elétrica e mecânica, quando aplicável, 
calibração e testes finais de funcionamento. Para instalação e testes finais, a VENDEDORA 
disponibilizará seu corpo técnico treinado, que realizará a montagem, ajuste e calibrações do 
equipamento e treinamento com procedimentos recomendados pelo fabricante para este 
propósito. 
 
10.6. Fica estabelecido que, até a data da entrega do Equipamento, o local de instalação deve 
estar em plenas condições de recebimento do objeto deste Contrato, sendo certo que caso o 
local não esteja preparado até a data final de entrega, o COMPRADOR deverá disponibilizar, 
sob suas expensas, um local adequado, próprio ou de terceiros para armazenagem do 
Equipamento durante o tempo necessário, até que o local definitivo esteja em condições de 
entrega e instalação do Equipamento. 
 
10.7.    O COMPRADOR obriga-se a receber o Equipamento no local de entrega indicado 
por ele, na data em que a VENDEDORA disponibilizar o mesmo para entrega, de acordo com 
o respectivo prazo estabelecido neste Contrato. A recusa ou omissão do COMPRADOR em 
receber o Equipamento quando da entrega ou colocação à disposição pela VENDEDORA 
para retirada pelo COMPRADOR e/ou impossibilidade de recebê-lo em virtude de não 
conclusão ou não liberação do local de montagem, ou por qualquer outro motivo não 
imputável exclusivamente à VENDEDORA, implicará a imediata transferência do risco do 
Equipamento ao COMPRADOR, ficando o mesmo também responsável por todos e 
quaisquer custos ou despesas incorridos com relação ao Equipamento. 
 
10.8. Caso o COMPRADOR não possa receber o Equipamento no local definitivo para 
instalação, seja por problemas de atraso nas obras de preparo do ambiente ou por qualquer 
outro motivo não imputável exclusivamente à VENDEDORA, este deverá indicar e 
disponibilizar imeditatamente à VENDEDORA um local seguro, às suas expensas, para 
entrega e armazenagem provisória do Equipamento, até que o local definitivo para instalação 
esteja liberado e preparado de acordo com as indicações da VENDEDORA. 
 
10.9. Caberá ao COMPRADOR, como condição primordial para o início dos trabalhos de 
instalação, a apresentação do laudo técnico que comprove a qualidade da energia elétrica e 
do sistema de aterramento, dentro do padrão solicitado no projeto técnico apresentado pela 
VENDEDORA. 

  
11. DO PROJETO DEFINITIVO, CHECK LIST E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: 

 



–– 

 

 

11.1. Quando aplicável, e dependendo do tipo de Equipamento, objeto do fornecimento do 
presente Contrato, fica desde já estabelecido as seguintes condições: 

 

 a) A VENDEDORA enviará o projeto preliminar e o manual de logística para o 
COMPRADOR, em até 07 dias úteis após recebimento da planta arquitetônica do espaço 
disponibilizado pelo COMPRADOR para instalação do Equipamento; 

 b) A VENDEDORA enviará o projeto definitivo do local de instalação do Equipamento, 
em até 07 dias úteis após aprovação, pelo COMPRADOR, do projeto preliminar enviado; 

 c) A VENDEDORA, vistoriará o local de instalação do Equipamento durante as obras de 
adequação. As vistorias serão previamente acordadas com o COMPRADOR, devendo 
informar a respeito de qualquer cancelamento em até 48 (quarenta e oito) horas da data 
firmada, sob pena de a VENDEDORA, solicitar o pagamento antecipado das despesas 
decorrentes das próximas vistorias, tais como: hora de viagens, horas técnicas e despesas de 
locomoção. 

 d) O COMPRADOR, se compromete a recepcionar, sugerir alterações, caso necessário, 
e aprovar formalmente o projeto preliminar enviado pela VENDEDORA, em até 05 (cinco) 
dias úteis; 

 e) O COMPRADOR, se compromete a devolver assinado o manual de logística enviado 
pela VENDEDORA, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento;  

 f) Aprovar formalmente o projeto definitivo enviado pela VENDEDORA, em até 02 
(dois) dias úteis do recebimento; e 

 g) O COMPRADOR se compromete a permitir a vistoria da sala por representante 
designado pela VENDEDORA a qualquer tempo, conforme condições da alínea "c". 

12. DO TREINAMENTO OPERACIONAL: 

12.1. O treinamento operacional no Equipamento (aplicação), objeto deste Contrato, será 
realizado pela VENDEDORA e sob sua responsabilidade, após o término da sua instalação. As 
datas do treinamento, bem como a sua duração deverão ser previamente acordadas entre as 
Partes, sendo observado, ainda, o programa de treinamento específico do Equipamento 
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adquirido, a ser informado pela VENDEDORA quando do agendamento da aplicação. 

12.2.  O serviço de treinamento operacional mencionado no item anterior será realizado 
somente durante o primeiro período de 12 (doze) meses da garantia, independentemente do 
período de garantia contratado. 

12.2.1 Superado o prazo inicial ou havendo a necessidade de treinamentos em 
quantidade superior ao estabelecido, estes deverão ser contratados separadamente 
pelo COMPRADOR, caso assim desejar, não estando inclusos neste Contrato. 

12.2.2. Caso o treinamento operacional seja, eventualmente, iniciado com pendências 
ocasionadas pela falta de informações precisas por parte do COMPRADOR, seja por 
falta de equipamentos adequados, insumos e/ou equipes de operação e médica 
incompletas, o treinamento será considerado pela VENDEDORA como devidamente 
realizado. 

12.3. As horas referentes ao serviço de aplicação não serão fracionadas em diversas seções, 
mas deverão ocorrer de uma única vez, tanto em caso de treinamento inicial quanto em caso 
de retorno previsto, dependendo este último do tipo de equipamento adquirido pelo 
COMPRADOR. 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

13.1. O presente Contrato vigerá da data de sua assinatura pelo prazo necessário ao 
cumprimento de todas as obrigações ora assumidas pela Partes. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e vincula as Partes 
e seus respectivos sucessores, como também reverte-se em benefício dos mesmos. 

14.2. Quaisquer modificações ou adendos a este instrumento deverão der feitos por escrito e 
firmadas pelos respectivos representantes legais das Partes. 

15. DA LEGISLAÇÃO E FORO: 

15.1. O presente de Contrato reger-se-á pelas leis da República Federativa do Brasil e as Partes 



–– 

 

 

elegem o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
mesmo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Paulo, 31 de julho de 2020. 

 
 
Vendedora:  
 
 
  

_______________________________________________________________ 
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. 
Marly Sayuri Eishima – RG 18.157.997-2 – CPF 110.896.598-90  

 
 
 
 
Comprador: 
 
 
   

_______________________________________________________________ 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
Testemunha 1     Testemunha 2 
Nome:      Nome: 
RG:      RG: 
CPF:      CPF:  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
Anexo I - RPF - Processo Seletivo nº 037/2020; 
 
Anexo II- Proposta Comercial nº CMB: 0239/20 FM/ME; 
 
Anexo III - Proposta Técnica nº CMB: 0222/20 FM/ME e demais documentos aplicáveis ao 
procedimento; e 
 
Anexo IV – Termo de Garantia e Condições Gerais de Fornecimento. 
 



–– 

 

 

Anexo I - RPF - Processo Seletivo nº 037/2020 



 

1 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

 

 

Trindade, 17 de abril 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, devendo-se incluir na 

proposta o seguinte: 

• 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 

Processo 
Seletivo 

037/2020 

Request for Proposal – RFP  

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO MULTISLICE 
16 CANAIS 

 

 



 

2 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

apresentado em separado, e não somada ao valor de venda do Tomógrafo. 

 
TIPO: Menor Preço 
 
 
 

CRONOGRAMA 

 

Eventos  Prazos Comentários  

Disponibilização da RFP no 
site do IMED 

 
17/04/2020 Acesso aos interessados  

Envio de Questionamentos / 
Pedido de Esclarecimentos 

 
23/04/2020  
Até as 18h 

Todas as dúvidas referentes à RFP 
deverão ser enviadas por e-mail até a 
data limite 

Respostas aos 
Questionamentos / Pedidos 
de Esclarecimentods 

 
28/04/2020 

 

As respostas aos eventuais 
questionamentos ou pedidos de 
esclarecimentos encaminhados serão 
divulgadas no sítio eletrônico do 
Hospital Hutrin (http://hospital-

hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-

aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-

contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-

aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-

2020/) 

Data e Hora para 
Apresentação das propostas 

04/05/2020 
Até 18hs 

Data/Hora para apresentação das 
propostas  

Divulgação do Resultado 

 
08/05/2020 

O resultado será divulgado no sítio 
eletrônico do Hospital Hutrin 
(http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-

informacao/edital-de-

aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-

contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-

aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-

2020/)  
 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
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Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de 

Gestão firmado entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de 

gestão no Estado de Goiás, e encontra-se previsto no Regulamento de Compras e 

Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, o qual pode ser conferido no site do 

IMED, através do seguinte link: http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-

aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-

processos-seletivos-2020/. 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/edital-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/edital-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
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1. APRESENTAÇÃO 

O IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO é uma entidade sem 

fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto Estadual nº 

8.150, de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de 

Goiás, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 

01.332-000 (CNPJ/MF n˚. 19.324.171/0001-02), e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 

200, Jardim Primavera, CEP 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47). 

O IMED se destaca na prestação de serviços e benfeitorias destinados à população 

e que atua com excelência no desenvolvimento de projetos que proporcionem bem-

estar, saúde, cidadania e dignidade às pessoas. 

Todo o trabalho é guiado pela busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa, 

pautado por conceitos como humanização e ética e pelo atendimento sem 

distinções ou classificações. O Instituto não mede esforços para propiciar melhorias 

em seu ambiente de trabalho e incrementar performances com o único objetivo de 

proporcionar serviços de grande qualidade aos que deles necessitam. 

Dentre seus quadros, o IMED conta com gestores com competência e 

experiência administrava em logística, recursos financeiros, controle de resultados, 

planejamento e organização institucional. Além disso, há pessoas dedicadas 

à assistência social junto à parcela mais carente da população, o que confere à 

entidade uma visão sistêmica integrada entre excelência técnica, otimização de 

custos, relacionamento humanizado e responsabilidade social. 

Site: http://hospital-hutrin.org.br/ 

 

http://hospital-hutrin.org.br/
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2. OBJETIVO 

O IMED, através desta RFP, torna público o processo seletivo destinado à aquisição 

de um Tomógrafo Multislice 16 Canais para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, tendo em conta que o IMED é a 

organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução 

das ações e serviços de saúde da referidade Unidade de Saúde, conforme Contrato 

de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de 

Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO). 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar do presente processo seletivo os interessados que atendam a 

todas as condições e exigências desta RFP e do seu respectivo Termo de 

Referência (Anexo I).  

Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de 

proponentes, que: 

a) Estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária 

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 

de credores, em dissolução ou em liquidação;  

c) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; e 

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
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4. PROCEDIMENTO 

Os proponentes deverão elaborar de forma distinta, três arquivos assinados e 

distintos com as seguintes denominações : 

Arquivo 1 – Habilitação  

Arquivo 2 – Proposta Técnica  

Arquivo 3 – Proposta Comercial 

Os arquivos contendo a documentação de Habilitação, propostas técnica e comercial 

deverão estar datadas, rubricadas em todas as folhas e, ao final. assinadas, bem 

como enviadas, de forma digitalizada, e em arquivos separados, para o seguinte 

endereço eletrônico: 

Endereço Eletrônico 

processo.seletivo@hospital-hutrin.org.br  

 

A proposta técnica não deverá conter informações comerciais, bem como a proposta 

comercial não deverá conter informações técnicas. 

Informações adicionais que o proponente julgue relevantes poderão ser 

apresentadas no corpo da proposta técnica, mediante a indicação e utilização de 

campo específico para tanto.  

5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS 

 
Os arquivos contendo a documentação de Habilitação, propostas técnica e 

comercial deverão ser encaminhadas na forma prevista no item “4” desta RFP, 

mailto:processo.seletivo@hospital-hutrin.org.br
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impreterivelmente, até às 18h do dia 04/05/2020. Qualquer proposta enviada fora 

do prazo aqui mencionado será desconsiderada.  

 

O IMED, por mera liberalidade e a seu exclusivo critério, poderá prorrogar o prazo 

previsto para entrega das propostas, inclusive para o caso de inexistência de 

proponentes e/ou par fins de ampliação do número de interessados, em vista de 

suas necessidades contratuais e/ou assistenciais, mediante comunicado a ser 

disponibilizado no link do respectivo processo seletivo. 

Serão desconsideradas as proponentes que encaminharem os emails fora da forma 

e horário designados e/ou não atender as seguintes Condições Especiais, DE 
MANEIRA EXPRESSA EM SUA PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL: 

CONDIÇÕES ESPECIAIS – PROPOSTA TÉCNICA  

a.  Prazo de Entrega: Máximo de 180 (noventa) dias contados da data de 

assinatura do Contrato de Compra e Venda. 

b. Prazo de Instalação e Calibração do Equipamento: Máximo de 15 (quinze) dias 

contados a partir da entrega do Equipamento junto às dependências do Hutrin. 

Considerar-se-á instalado e aceito o Equipamento quando da realização do 

primeiro exame pela Unidade. 

c. Treinamento da Equipe: Realização de pelo menos três treinamentos 

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

d.  Prazo de Garantia. Mínimo de 01 ano de garantia, contado do aceite da 

entrega e instalação do Equipamento. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS – PROPOSTA COMERCIAL   

Além da cotação do Valor pela Venda do Equipamento, considerando todos 

requisitos dessa RFP, a proponente deverá cotar : 

a. Valor Global do Contrato de Manutenção.  

I. Apresentar valor anual do Contrato de Manutenção, pós garantia, em 
separado do valor da Venda do Equipamento. 

O resultado deste processo seletivo será divulgado dia 08/05/2020 no sítio eletrônico 

do Hospital Hutrin (http://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-

aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/resultados-de-aquisicao-

e-contratacao-processos-seletivos-2020/), podendo ser visualizado através do 

acesso do link do processo seletivo global de nº 037/2020. 

6.  DA HABILITAÇÃO 
 

O Arquivo 1 - Habilitação deverá conter os seguintes documentos originais ou cópia 

autenticada: 

a) Contrato Social consolidado ou sua última alteração (ou documentação 

societária equivalente); 

b) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (a empresa 

proponente deverá possuir CNAE compatível com os serviços que serão 

prestados);  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

http://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/resultados-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/resultados-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
http://hospital-hutrin.org.br/resultado-de-aquisic%cc%a7a%cc%83o-e-contratac%cc%a7a%cc%83o/resultados-de-aquisicao-e-contratacao-processos-seletivos-2020/
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 

Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da 

proponente e perante o Estado de Goiás;  

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de 

Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos municipais da sede da 

proponente e do Município de Trindade-GO;  

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela 

Caixa Econômica Federal;  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 

180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua expedição (disponível nos 

portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do Trabalho, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);   

h) Dados bancários da empresa; e 

i) Registros e licenças necessárias, se aplicável. 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 

aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

Serão admitidas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa nas hipóteses das 

alíneas “c” até “f”, desde que regularmente emitidas na forma e nos casos previstos 

pela legislação tributária.  

Não serão habilitados os proponentes que deixarem de apresentar os documentos 

indicados neste item ou que o fizerem de maneira incompleta ou incorreta, ou 

mesmo de forma diversa daquela constante nesta RFP. 
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7.INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Para elaboração das propostas técnica e comercial, deverão os proponentes 

observar todos os elementos contidos nesta RFP, em especial, NAS CONDIÇÕES 

ESPECIAIS e no Termo de Referência (Anexo I).  

As propostas técnica e comercial deverão ser elaboradas em papel timbrado da 

empresa e redigidas em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, bem como estar datadas, rubricadas em todas as 

folhas e, ao final, assinadas. 

A proposta técnica não deverá conter informações comerciais, bem como a proposta 

comercial não deverá conter informações técnicas. 

Informações adicionais que o proponente julgue relevantes poderão ser 

apresentadas no corpo da proposta técnica, mediante a indicação e utilização de 

campo específico para tanto.  

Serão desclassificadas as propostas técnicas e comercial: 

 

a) Que não atendam às exigências desta RFP e respectivo processo seletivo;  

b) Que não apresentem os documentos solicitados, nos termos desta RFP; e  

c) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.  

A análise das propostas apresentadas será realizada de acordo com os termos e 

disposições contidas na presente RFP e respectivo processo seletivo, bem como 

com vistas a atender as necessidades e especificidades do HUTRIN e do Contrato 

de Gestão anteriormente mencionado. 
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7.1 Proposta Técnica 

A proposta técnica deverá conter um “site planning”, considerando as condições e 

especificações descritas não só no escopo contido no Anexo I desta RFP (Termo de 

Referência), como também em todo este documento e suas Condições Especiais. 

Todas as informações solicitadas nesta RFP devem ser observadas e 

disponibilizadas da forma mais objetiva possível, providenciando-se, ao mesmo 

tempo, todas as informações necessárias para análise da proposta técnica.   

As propostas devem ser organizadas no formato descrito neste documento e abordar 

todos os elementos contidos em seus itens, disponibilizando e especificando a maior 

quantidade de informações e detalhes sobre como o proponente pretende atender o 

objeto, os prazos e condições constantes da presente RFP.  

A não apresentação da totalidade dos documentos retro, sem a devida justificativa 

ou ainda a apresentação de documentos vencidos, poderá importar em 

desclassificação da empresa proponente.  

7.2 Proposta Comercial 

Para elaboração da proposta comercial as seguintes orientações devem ser 

seguidas:  

a) Todo(s) o(s) preço(s) deve(m) ser expresso(s) em REAIS, em algarismos e por 

extenso; 

b) O(s) preço(s) deve(m) incluir todos os eventuais dispêndios e custos relacionados 

ao objeto desta RFP, sendo estritamente vedado, sob qualquer pretexto, o seu 

repasse ao IMED; e 
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c) O prazo de validade da proposta deverá ser indicado e não poderá inferior a 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da mesma. 

d) A cotação de valor para Contrato de Manutenção anual do equipamento, pós 

garantia.  

É vedado o pagamento de adiantamentos e a negociação dos títulos do IMED com 

agentes financeiros. 

8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

Os interessados em participar do presente processo seletivo poderão encaminhar 

pedidos de esclarecimentos acerca desta RFP, até as 18h do dia 23/04/2020, 

através do envio de e-mail para o seguinte endereço eletrônico: 

Endereço Eletrônico 

processo.seletivo@hospital-hutrin.org.br  

 

As respostas aos eventuais pedidos de esclarecimentos encaminhados e/ou 

retificações desta solicitação de proposta serão divulgadas no sítio eletrônico do 

Hospital Hutrin (http://www.hospital-hutrin.org.br), acessando-se o link do processo 

seletivo global de nº 037/2020, passando a fazer parte e integrar esta RFP para 

todos os fins de direito. 

9. PRERROGATIVAS DO IMED 

O IMED reserva-se no direito de, a seu exclusivo critério, modificar esta RFP, 

mediante sua republicação e, se necessário, dilatar o prazo para entrega dos 

envelopes, bem como postergar e investir o tempo que for necessário para análise e 

conversas posteriores com os proponentes interessados. 

mailto:processo.seletivo@hospital-hutrin.org.br
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Também é reservado ao IMED, a qualquer momento (e também a seu exclusivo 

critério) interromper ou cancelar o respectivo processo seletivo, sem que caibam aos 

proponentes quaisquer direitos, vantagens, ressarcimentos ou indenizações de 

qualquer ordem. 

O IMED também reserva-se no direito de solicitar qualquer documentação ou 

informação adicional que julgar necessária para fins de análise das propostas e dos 

proponentes, como também visando o atendimento das disposições contidas no 

Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, mesmo depois de decorridos 

os prazos indicados neste documento.  

O IMED também poderá solicitar reuniões e visitas técnicas às instalações dos 

proponentes e, eventualmente, a alguns de seus clientes atuais.  

Todas as informações relativas à execução dos serviços objeto do processo seletivo 

encontram-se dispostas no Anexo I desta RFP (Termo de Referência), o qual deverá 

servir de base para elaboração das propostas técnica e comercial dos proponentes. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

É facultado ao IMED, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover 

diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo 

Todos os dispêndios feitos pelo IMED reger-se-ão pelos princípios básicos da 

moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, 

isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade, 

eficácia e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da entidade e do 

Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Saúde – SES/GO. 
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Os casos não previstos nesta RFP ou no Regulamento de Compras e Contratação 

de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN serão decididos exclusivamente pelo IMED, com a 

divulgação da respectiva decisão em seu sítio eletrônico. 

Eventual Instrumento Contratual objeto deste processo seletivo entrará em vigor na 

data de sua assinatura e poderá viger áté a data de término do Contrato de Gestão 

firmado entre o IMED e a SES/GO (24/08/2021), podendo ser prorrogado, por igual 

ou diferente período, caso este último seja renovado e desde que haja interesse das 

partes e seja feito por escrito, sempre respeitando-se o limite de vigência dos 

respectivos Termos Aditivos do Contrato de Gestão. 

Integra a presente RFP o seguinte Anexo: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

______________________________________________ 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
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A N E X O  I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. 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 com 

manutenção corretiva e preventiva, incluindo troca de todas as peças do 

equipamento, sempre que necessário, nos termos já descritos na Condições 

Especiais da Proposta Técnica. 

• Treinamento operacional dos colaboradores do Hospital que irão operar o 

equipamento; 

• Cotação de contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva a ser firmado após o término da garantia nos termos já descritos na 

Condições Especiais da Proposta Comercial. 

 

1.1. A empresa deverá arcar com os recursos necessários para a adequada 

prestação do objeto desta RFP. 

1.2. A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-
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se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

2.1. O IMED é a organização social responsável pelo gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual 

de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, conforme Contrato 

de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de 

Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO). 

2.2. Além disso, no campo da atenção à saúde do Estado de Goiás, o HUTRIN é um 

centro de referência no atendimento a urgência e emergência exclusivo para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, em virtude da crescente demanda por 

cuidado, em especial, para a realização de diagnósticos e cuidado integral, torna-se 

premente a busca de novas tecnologias em saúde que acompanhem o 

desenvolvimento e avanços da medicina e da ciência para aperfeiçoamento da 

capacidade de apoio diagnóstico. 

2.3. Desta forma, considerando a necessidade de implantação de novas tecnologias 

para exames de diagnóstico por imagem, a Tomografia Computadorizada (TC) 

representa um método de diagnóstico altamente especializado, que trará maior 

resolutividade nos casos atendidos pelo HUTRIN. Com a TC há a possibilidade de 

capturar imagens de melhor qualidade para a realização de diagnósticos de 

doenças, em especial nas necessidades em urgência clínica e cirúrgica - 

especialidade do HUTRIN -, bem como prevenção e tratamento em oncologia, de 

doenças do aparelho circulatório e osteomuscular. 

2.4. Desta forma, a aquisição do equipamento de Tomografia Computadorizada se 

faz necessária para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do 

HUTRIN, elevando a segurança para os pacientes e colaboradores. Com foco 

contínuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos 

procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de 

internação e proporcionando melhor qualidade na recuperação dos pacientes 
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atendidos. 

2.5. Ressalta-se também que atualmente são conhecidos vários tipos de 

tomógrafos: convencional, helicoidal, multidetectores (multislice) e dual source (duas 

ampolas); dessa forma, a aquisição do Tomógrafo de 16 canais se faz a mais 

adequada para a unidade por possuir características que atende à necessidade 

assistencial, em especial, no que se refere à tecnologia agregada, capacidade 

produtiva, geração de imagens para diagnóstico em diversas especialidades 

médicas, além da orientação dada por especialistas na área e custo-benefício para a 

aquisição. 

3. ESCOPO: Aquisição de um Tomógrafo Multislice 16 Canais 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; 

• 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; 

• 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 com 

manutenção corretiva e preventiva, incluindo troca de todas as peças do 

equipamento, sempre que necessário, nos termos já descritos na Condições 

Especiais da Proposta Técnica. 

• Treinamento operacional dos colaboradores do Hospital que irão operar o 

equipamento; 

• Cotação de contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva a ser firmado após o término da garantia nos termos já descritos na 
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Condições Especiais da Proposta Comercial. 

3.1. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA (DIRETA OU INDIRETAMENTE): 
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN. 

3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Venda, entrega e instalação de um 

equipamento de Tomografia Computadoriada de 16 Canais nos termos abaixo 

descritos: 

CONDIÇÕES GERAIS PARA OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM 
ADQUIRIDOS  

• Os termos e condições aplicam-se a todos equipamentos, dispositivos, 

softwares, sistemas, peças e acessórios relacionados à Tomografia 

Computadorizada de 16 Canais, objeto deste TR.  

• Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar 

qualquer conexão, fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou 

imprecisão de projeto da parte do fabricante ou do montador/integrador.  

•  Não serão aceitos equipamentos, dispositivos, softwares, sistemas, peças e 

acessórios com modulações, ou seja, que sofreram transformações ou 

adaptações em suas configurações originais, apenas para atender as 

disposições contidas neste TR.  

•  Deverão ser fornecidos e instalados apenas equipamentos, dispositivos, 

peças e acessórios novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o 

fornecimento desses itens remanufaturados, recondicionados, reciclados, 

expostos em feiras, demonstrações, protótipos de equipamentos, projetos 

inacabados, ou provenientes de reutilização de material já empregado.   

•  Não serão aceitos equipamentos descontinuados pelo fabricante.  

• Não haverá custos adicionais ao HUTRIN para licenciamento e uso dos 

softwares integrantes do equipamento, por parte do seu corpo técnico, equipe 
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clínica ou outras pessoas autorizadas por eles.   

• Todos os softwares fornecidos devem ser 100% compatíveis para utilização 

do equipamento e sistema de Tomografia Computadorizada ofertada.  

DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARES  

• Os equipamentos e demais produtos sujeitos a controle da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) deverão estar com seus registros válidos no 

momento da assinatura do contrato.   

• Todos os equipamentos, sistemas e softwares ofertados devem estar 

acompanhados dos seus respectivos manuais de operação em Português do 

Brasil, sendo uma via em meio eletrônico e uma cópia impressa. 

• O manual de operação deve atender às disposições de Registro de Produto 

na ANVISA.   

• Durante o período de garantia, toda a documentação deve ser atualizada pela 

CONTRATADA, e deve contemplar quaisquer revisões que ocorram nesse 

período.  

•  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. 

NOTIFICAÇÕES DE RISCO, RECALLS OU ALERTA DE TECNOVIGILÂNCIA 

• A CONTRATADA deverá notificar por escrito à Diretoria do HUTRIN, caso 

ocorra a necessidade de recall, alerta de tecnovigilância do produto, ou emitido 

aviso de defeito relacionado a qualquer um dos equipamentos entregues, nos 

termos deste Edital, dentro do prazo de 5 dias úteis. 

ELABORAÇÃO DO SITE PLANNING 

• Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica 

e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos 
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sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de Projetos: 

o 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; 

o Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento das redes elétrica e 

de gases medicinais, instalações de climatização, entre outras) 

adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis, 

apresentando suas quantidades e especificações técnicas; 

o Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do 

empreendimento e às condições do local de implantação, adotando 

estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada à edificação, 

viabilidade técnica local e a tipologia da obra, como o uso de materiais 

com certificação ambiental e de equipamentos com alta eficiência 

energética. 

o Será de responsabilidade da CONTRATADA, quando da elaboração 

dos projetos, a observância da legislação e de todas as normas e 

regulamentos técnicos, aplicados a projetos, construções e 

funcionamento de serviços de radioterapia, inclusive (mas não apenas) 

sob o aspecto sanitário. 

o Os profissionais deverão atender à legislação e normas vigentes, entre 

elas a Resolução – RDC/Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e 

suas alterações contidas nas Resoluções RDC/Anvisa nº 307 de 

14/11/2002 publicada no DOU de 18/11/2002 e RDC/Anvisa nº51 

dePágina 68 de 118 18/07/2011 publicada no DOU de 21/07/2003, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para lanejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde e a Portaria SVS/MS nº 453, de 1º de junho de 

1998, que aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes 



 

22 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo 

território nacional e dá outras providências. 

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ENTREGA E CRONOGRAMA  

• Os equipamentos, sistemas, software, partes, peças e acessórios devem ser 

preservados e embalados em conformidade com as práticas definidas pelo 

fabricante para evitar danos ao sistema durante o transporte e expedição 

(embarque) para seu destino final;  

•  A CONTRATADA deverá coordenar, responsabilizar-se e arcar com as 

despesas de logística, armazenagem, transporte, manipulação dos produtos a 

serem fornecidos, até a instalação e o seu aceite final.  

o Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, caso 

necessário, a obtenção de autorizações ou licenças para o transporte e 

movimentação do equipamento em vias públicas, como por exemplo, 

interdição de ruas ou remoção de cabos elétricos.   

• A data de entrega do equipamento deverá ser informada à Diretoria do 

HUTRIN, com antecedência mínima de 10 dias úteis, para fins de planejamento 

da logística de recebimento.   

• A CONTRATADA não poderá entregar em seu local de destino nenhum 

equipamento, sistema, software, partes, peças e acessórios sem que as 

dependências estejam aptas para o seu recebimento.   

• A CONTRATADA deverá apresentar o cronograma de instalação do 

equipamento, quando da assinatura do Contrato, o qual deverá contar com, no 

mínimo as seguintes previsões: Embarque do tomógrafo, partes e acessórios; 

Desembaraço alfandegário do tomógrafo, partes e acessórios; Instalação e 

ajuste do equipamento; Elaboração de site planning; Aprovação de site planning 

pela Diretoria do HUTRIN,e remessa ao fabricante; Visitas de inspeção e 

liberação do site; Montagem mecânica do equipamento; Inspeção elétrica e 
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calibração; Testes de aceitação; Agenda de treinamento – técnico e de 

aplicação/operacional.  

• A CONTRATADA, em sua proposta técnica, deverá informar acerca do 

detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do 

equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, 

aterramento, temperatura, dimensões do local, proteção radiológica, umidade, 

poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas 

as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do 

equipamento e proteção ao meio-ambiente.  

• Em todas as hipóteses, a CONTRATADA será a única responsável por tomar 

todas as medidas apropriadas para garantir que o produto possa ser 

transportado, entregue e instalado em segurança;  

• O horário de entrega e instalação deverá previamente ser ajustado com a 

Diretoria do HUTRIN;  

• Se a entrega, conclusão da instalação ou conclusão do teste de aceitação do 

fabricante for atrasado pela CONTRATADA, esta fica sujeita as sanções 

administrativas previstas neste TR.   

INSTALAÇÃO E ENSAIOS DE DESEMPENHO  

• A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do 

equipamento, a realização de ensaios finais, ajustes e calibração que coloquem 

o equipamento em completo funcionamento.  

• A CONTRATADA terá responsabilidade total sobre a montagem, instalação, 

interligação e ensaio de desempenho do equipamento.  

o A CONTRATADA é a única responsável por todos os contatos e 

articulações com os fabricantes parceiros para instalação do 

equipamento que não forem de sua fabricação. 

• Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte horizontal, 
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vertical ou içamento dos itens da Tomografia até o local de instalação no 

HUTRIN. 

• Todos os ensaios de desempenho para garantia da qualidade do produto 

deverão ser realizados pela CONTRATADA, ou por intermédio de seu 

representante, utilizando instrumentos e dispositivos de medição devidamente 

calibrados. 

o A responsabilidade e as expensas decorrentes da delegação para 

realização dos ensaios de desempenho e qualidade do produto serão 

exclusivas da CONTRATADA.  

• A CONTRATADA deverá fornecer à Diretoria do HUTRIN duas vias, 

impressas e em mídia eletrônica, do relatório técnico dos ensaios de 

desempenho realizados, comprovando o adequado e seguro funcionamento do 

equipamento ofertado.  

• Com base no relatório técnico emitido pela CONTRATADA, a Diretoria do 

HUTRIN emitirá o respectico TERMO DE ACEITAÇÃO.  

• A CONTRATADA será responsável pela retirada e descarte dos materiais e 

resíduos gerados durante a instalação do equipamento, atendendo a leis 

vigentes e sob supervisão do setor de Engenharia Clínica do HUTRIN. 

• A CONTRATADA certifica e garante que o equipamento atende ou excede as 

disposições aplicáveis dos requisitos legais, regulatórios e normativos de 

segurança e eficácia. Caso as referidas leis, regulamentos e normas não sejam 

cumpridos, a CONTRATADA deverá corrigir as deficiências por recursos 

próprios, sem que dessa correção advenha qualquer tipo de prejuízo ou custo 

adicional ao CONTRATANTE. 

• A Diretoria do HUTRIN terá a opção de designar profissionais técnicos, a 

qualquer tempo, para observar e acompanhar todas as etapas do processo de 

instalação e testes, podendo discutir o progresso da instalação e resultados de 

testes com os profissionais representantes da CONTRATADA. 
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• Todo o trabalho da CONTRATADA para a instalação e assistência técnica 

dos produtos e treinamentos das equipes do HUTRIN deve estar em 

conformidade com as edições aplicáveis de todas as normas técnicas, 

regulamentos, padrões e demais documentos legais e infralegais nacionais 

vigentes.  

• Todo o trabalho de instalação e assistência técnica dos produtos e 

treinamentos das equipes do HUTRIN deve ser realizado por funcionários com 

qualificação técnica adequada sob a responsabilidade da CONTRATADA ou do 

seu representante ou distribuidor autorizado.  

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

• A Garantia compreende todas as intervenções técnicas (manutenções 

preventivas e corretivas) necessárias para o funcionamento do aparelho de 

Tomografia Computadorizada nas condições previstas nas especificações 

técnicas do equipamento, normas, legislações e condições deste TR.   

•  Prazo de Garantia de Funcionamento é o período, dentro do qual, a 

CONTRATADA compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos 

em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições 

e configurações constantes deste TR, nunca inferior a 01 ano contado do aceite 

do mesmo. 

• Garantia integral de mão de obra, partes, peças e acessórios (consumíveis ou 

não), para os equipamentos e seus periféricos, a contar do aceite definitivo da 

instalação completa do equipamento e testes de aceitação, conforme 

regulamentado na RDC ANVISA nº 16/2013 e RDC ANVISA 02/2010.   

o As peças substituídas no período da garantia deverão ser novas e 

originais do fabricante, sem ônus adicionais ao HUTRIN. 

o Fica a CONTRATADA responsável por vícios ou defeitos de fabricação 

ou desgaste anormal dos equipamentos e peças no período de 

garantia, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior, 
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obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

necessárias, sem nenhum ônus ao HUTRIN.  

• No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por 

outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela Diretoria do 

HUTRIN. 

• A CONTRATADA deverá realizar as atualizações mandatórias (up date) de 

versão dos softwares (sistema de controle, sistema operacional e drivers) sem 

quaisquer custos ao CONTRATANTE, durante todo o período de garantia. 

•  A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos e softwares estejam 

livres de defeitos dentro do período de garantia, iniciando a partir da data de 

aceitação do equipamento e corrigir os defeitos (ainda que decorrentes de caso 

fortuito ou força maior), sem custos, de partes, peças, acessórios, software, 

viagens ou horas técnicas de trabalho.  

• A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade de peças de reposição, 

acessórios, insumos e serviço de reparos por um período mínimo de 10 (dez) 

anos a partir da aceitação definitiva, para os equipamentos da TC ofertada.  

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

disponibilidade de esquemas técnicos, listas de peças, manuais de resolução de 

problemas, manuais de instrução de operação, senhas de acesso e todos os 

outros dados técnicos .  

• Todas as partes, peças, acessórios e equipamentos estarão sujeitas ao 

mesmo período de garantia, incluindo, mas não se limitando a, tubo de raios-X, 

detectores de imagens, entre outros, desde que não tenham sido objeto de 

vandalismo, depredação ou mal uso. 

• Em até 10 dias antes do término de vigência da garantia, a CONTRATADA 

deverá realizar revisão geral no equipamento com testes de desempenho, 

calibrações e emissão de Relatório Técnico Final (RTF) contendo as seguintes 

informações:  
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o Identificação do equipamento (marca, modelo, número de série ou ID);  

o Relação dos testes de desempenho realizados; resultados e avaliação 

da conformidade dos resultados;  

o Situação das peças de maior valor agregado do equipamento, e 

recomendações sobre serviços necessários à manutenção das 

condições técnico-operacionais do equipamento conforme 

estabelecidas em fábrica;  

o Laudo de calibração do equipamento contendo os parâmetros 

avaliados, os testes realizados e a conformidade com as 

recomendações do fabricante;  

o  As atualizações de software ou de hardware e qualquer hardware 

associado que se encontram instaladas no equipamento.  

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

relatório técnico conforme disposições da ABNT NBR 15943:2011, em arquivo 

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).  

• A CONTRATADA deverá encaminhar a relação nominal de seus prepostos, 

evidenciando o contato para à Diretoria do HUTRIN.  

• A CONTRATADA deverá encaminhar o horário comercial de assistência 

técnica.  

• A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Gestão da Manutenção 

(PGM) do equipamento em até 30 (trinta) dias antes da conclusão do teste de 

aceite do equipamento, tendo considerado em sua elaboração todas as 

condições de contorno necessárias à sua execução.  

• Deverão ser entregues 2 (duas) vias físicas, datadas e assinadas, com 

rubricas pelo(s) profissional(is) qualificado(s) responsável(is) pela elaboração em 
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todas as páginas, e uma via em meio eletrônico, com arquivos editáveis em 

extensão DOC, DWG e XLS.  

•  O setor de Engenharia Clínica do HUTRIN avalidará o PGM em até 15 

(quinze) dias de seu recebimento e formalizará à CONTRATADA sua aprovação.  

• O PGM deverá contemplar, qualificação necessária aos profissionais para 

execução dos procedimentos, ferramental a ser utilizado em cada procedimento, 

peças, componentes e consumíveis a ser utilizado em cada procedimento e 

valores estimados unitários e totais das peças, componentes, consumíveis e 

serviços, justificado por meio de três orçamentos praticados no mercado pela 

CONTRATADA que descriminem unitariamente os valores referentes a peças, 

componentes, consumíveis e serviços.   

• A relação de itens que exijam substituição com periodicidade predeterminada 

pelo fabricante e inerentes ao funcionamento do equipamento dentro de suas 

características técnicas e operacionais.  

• O PGM deverá contemplar, no mínimo, as seguintes intervenções:  

o Limpeza interna e externa do equipamento, com ferramental, insumo e 

equipe própria;  

o Revisão de todos os cabos, fios, conectores, interruptores e verificação 

de mau contato em todos os plugues;  

o Atualização de software e sistemas;  

o Revisão do funcionamento e ajuste de parâmetros aos seus valores 

nominais, segundo protocolo de revisão do fabricante, encaminhando 

os relatórios para o fiscal do contrato;  

o Calibração em intervalos programados com fornecimento de laudos 

técnicos com rastreabilidade dos equipamentos utilizados;  

o Verificar amassados, rachaduras ou falhas na integridade física do 
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gabinete; 

o As revisões do funcionamento e ajustes de parâmetros;  

o As calibrações previstas pelo fabricante.  

• A CONTRATADA deverá executar fielmente as especificações contidas neste 

TR com zelo e diligência, obedecendo às especificações e recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação referente ao serviço.  

• Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para 

conserto em oficina externa, necessitará da prévia autorização do setor de 

Engenharia Clínica.   

•  A CONTRATADA deverá colar etiqueta no equipamento com a data de 

conclusão do Atendimento Técnico, devendo estar expressa a garantia do 

equipamento. 

• A CONTRATADA será a única responsável por todo e qualquer contato com 

seus fornecedores ou terceiros credenciados para encaminhamento e solução 

de quaisquer Chamados Técnicos, inclusive para os equipamentos 

complementares.  

• A CONTRATADA deverá garantir que os profissionais da Assistência Técnica 

sejam qualificados e possuem os treinamentos para prestação dos serviços, 

conforme preconizado pelo fabricante.  

• O técnico da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, se apresentar ao 

responsável do setor de Engenharia Clínica antes do início de quaisquer 

trabalhos, para acompanhamento dos serviços a serem realizados.  

• Os trabalhos programados devem ser realizados em períodos 

predeterminados e previamente acordados entre CONTRATADA e a Diretoria do 

HUTRIN. 

• Todas as atividades referentes à Assistência Técnica deverão ser registradas 
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em Relatório Técnico, que deverá ser entregue em duas vias à Diretoria do 

HUTRIN, imediatamente após a conclusão do serviço. 

• A CONTRATADA será responsável pela retirada e descarte dos materiais e 

resíduos gerados durante a intervenção técnica do equipamento, atendendo a 

leis vigentes e sob supervisão do setor de Engenharia Clínica da 

CONTRATANTE.  

• Deverá ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% para o 

equipamento de TC ofertado, e igual ou superior a 90% para os demais 

equipamentos que o compõem.  

• 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, 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.  

• A cada 3 meses, durante o período de garantia, deverá ser apurada a 

disponibilidade média do trimestre.   

• Será considerado o acréscimo de 15 dias de garantia para o equipamento 

cuja disponibilidade no trimestre ficar abaixo da meta estabelecida.   

• No caso dessa disponibilidade apurada ficar 10% abaixo da meta (95%) 

estabelecida (ou seja, 85%), será acrescida em 30 dias a garantia, sem prejuízo 

de indenizações decorrentes dessa situação.   

• A CONTRATADA deverá fornecer o software e atualizações para os 

equipamentos, sem nenhum custo adicional, durante o período de garantia. As 
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atualizações deverão incluir todas as placas de circuito ou outras peças 

necessárias se o software for adicionado para corrigir problemas da versão 

existente;   

• Up grade de sistemas, softwares ou acessórios que adicionem novas 

funcionalidades ou parâmetros para o equipamento de TC devem ser 

disponibilizados para o HUTRIN com desconto de 30% do preço de lista do 

menor preço nacional praticado pela CONTRATADA;  

• A CONTRATADA deverá agendar qualquer instalação de atualização de 

software para o período de menor impacto sobre as atividades de assistência à 

saúde relacionadas com o equipamento e deve obter aprovação prévia do 

cronograma pela Diretoria do HUTRIN.   

 

COTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

• O contrato de manutenção preventiva e corretiva a ser ofertado após o fim da 

garantia deverá conter, no mínimo, as seguintes intervenções:  

o Limpeza interna e externa do equipamento, com ferramental, insumo e 

equipe própria;  

o Revisão de todos os cabos, fios, conectores, interruptores e verificação 

de mau contato em todos os plugues;  

o Atualização de software e sistemas;  

o Revisão do funcionamento e ajuste de parâmetros aos seus valores 

nominais, segundo protocolo de revisão do fabricante, encaminhando 

os relatórios para o fiscal do contrato;  

o Calibração em intervalos programados com fornecimento de laudos 

técnicos com rastreabilidade dos equipamentos utilizados;  

o Verificar amassados, rachaduras ou falhas na integridade física do 
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gabinete; 

o As revisões do funcionamento e ajustes de parâmetros;  

o As calibrações previstas pelo fabricante.  

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS EQUIPAMENTOS  

• Todos os produtos devem ser novos e de primeira qualidade. Quaisquer 

produtos ou trabalhos detectados como defeituosos ou em não conformidade 

com requisitos técnicos e normativos ou danificados devem ser substituídos ou 

reparados.   

•  A CONTRATADA deverá prestar todas as condições estabelecidas no 

presente TR, quais sejam, garantias, manutenções, documentações, 

notificações de risco ou recalls, prestação de treinamentos, transporte, 

armazenamento, entrega dos produtos e serviços nos conformes do cronograma 

estabelecido, instalação e realização dos testes de aceitação do fabricante, sob 

pena de ressarcir o HUTRIN em todas as despesas com a contratação de 

produtos ou serviços de terceiros que venham a ser necessários em razão do 

não cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras 

obrigações e sanções previstas na RFP e neste TR.  

 

OS TREINAMENTOS  

• A CONTRATADA deverá prover, para aprovação da Diretoria do HUTRIN, 

descrição detalhada dos treinamentos a serem ministrados. Deverá ser incluída 

a descrição do formato e da duração do programa, materiais escritos com o 

conteúdo de qualificação dos instrutores. 

• Todo o treinamento será nas instalações do HUTRIN, onde o equipamento 

será instalado, o qual disponibilizará os espaços físicos e recursos audiovisuais 

necessários para realização dos treinamentos, salvo previsão contrária neste TR  
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• A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas inerentes ao 

deslocamento de seu pessoal técnico, bem como dos insumos necessários para 

realização dos treinamentos.  

• 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.  

• Após a conclusão do treinamento, a CONTRATADA deve emitir certificado de 

participação para o pessoal treinado, informando que foi concluído o programa 

de capacitação. 

• A CONTRATADA deverá prover durante todo o período de garantia suporte 

telefônico para esclarecimento de dúvidas de operação do equipamento 

ofertado, operando em dias úteis e em horário comercial.  

• No caso de atualizações, sendo necessário treinamentos adicionais, estes 

deverão ser executados pela CONTRATADA sem nenhum custo para o 

HUTRIN, durante a vigência da garantia.  

• Todos os serviços de suporte devem ser prestados por profissionais idôneos 

que trabalhem para a CONTRATADA e o treinamento deve ser realizado por 

instrutores qualificados;  

• Todo treinamento deve ser feito preferencialmente em língua portuguesa ou 

contar com serviço de tradução simultânea às expensas da CONTRATADA. 
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3.2.1. ESPECIFICAÇÕES:  

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DE 16 CANAIS 

Descrição Geral 

• 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;  

• Campo de visão na reconstrução de no mínimo 50 cm;  

• Tensão trifásica nominal de 380V – 480V  

• Frequência nominal de 60 Hz;  

 Gantry 

• Abertura mínima de 70 (setenta) cm ou maior;  

• Faixa de angulação mínima de +/- 30°;  

• Tempo de corte total (360°) de 0,8 segundos ou menor;  

• Capacidade para aquisição helicoidal contínua de 100 segundos;  

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

• Comprimento volumétrico de no mínimo 150 cm;  

• Com cobertura máxima do detector de 20 mm.  
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 Tubo e Gerador de Raios-X:  

• Gerador de raios-X de no mínimo 50 kW;  

• O gerador de raios-X deve possuir potência suficiente para cobrir a faixa de 

corrente de tubo quando operado em 120 kV;  

• Tubo de raios-X com capacidade de resfriamento mínimo de 810 KHU/minuto 

ou melhor;  

• Capacidade térmica do anodo mínima de 3,5 MHU;  

• Faixa de corrente de tubo entre 30 mA ou menor a 300 mA ou maior.  

Recursos de Aquisição 

• 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;  

• Resolução espacial de no mínimo 15 lp/cm;  

• Potência de entrada de no mínimo 80 kVA;  

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

programáveis; 

• Pacote para técnica de modulação de dose;  

• Pacote de controle de dose específica para pediatria;  

• Permitir exibição de exposição de dose no monitor do console livremente 

selecionada;  

• Sistema de gerenciamento e redução de dose de radiação, para melhoria do 

controle de qualidade de imagem com baixa dose ao paciente;  

• Protocolo DICOM 3.0, full.  
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Software 

• Software 3D, permitindo diferentes tipos de reconstrução do tipo: volume 

rendering, surface, texturização e projeção de raios-X, independentemente da 

nomenclatura de cada fabricante;  

• Software pulmonar com no mínimo broncoscopia virtual, detecção automática 

de nódulos, volumetria de nódulos e quantificação de enfisema;  

• Software para redução do ruído da imagem;  

• Software para estudos dinâmicos;  

• Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo 

múltiplos ROI's;  

Hardware Mínimo do Console 

• 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;  

• Unidade de disco magnético-ótico ou dvd que permita o uso de mídias de pelo 

menos 4,0 GB;  

• Placa de vídeo, placa de modem;  

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

matriz mínima de 1280x1024, teclado, mouse; 

• O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens 

previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens (real multi-

tarefa);  

• Capacidade de armazenamento de imagens de no mínimo 100.000 imagens 

de dados brutos das últimas 3.500 rotações.  
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 Workstation 

• Programa para avaliação e quantificação de estenose;   

• Software 3D, renderização de volume, surface;  

• Software MPR, MIP, MiniP, VRT, Reconstrução SSD 3D em tempo real;  

• Software endoscopia virtual.  

Hardware Mínimo da Workstation 

• 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;  

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

matriz mínima de 1280x1024, teclado e mouse;  

• Gravador de DVD ou CD-RW;  

• Placa de rede padrão ethernet e modem;  

• Placa de vídeo com no mínimo 512 MB de memória;  

Mesa do Paciente 

• Capacidade para suportar no mínimo 200 kg;  

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

• Movimento vertical de no mínimo de 45 a 80 cm;  

• Precisão de movimento longitudinal de +/- 0,25 mm  

• Velocidade mínima do movimento horizontal da mesa de 1,0 a 100 

mm/segundo;  
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• Mínimo 40 cm de largura;  

• Possibilidade de planejamento de varredura.  

Deverá acompanhar o equipamento   

• Intercomunicação integrada com o paciente;  

• 01 (um) colchão para posicionamento;  

• 01 (um) suporte de cabeça;  

• 01 (um) suporte inclinável de cabeça;  

• 01 (um) suporte de braço;  

• 01 (um) suporte de pernas;  

• 02 (dois) pares cada de almofada/cunha fina e grossa;  

• 02 (dois) conjunto de cinta de suporte de testa;  

• 02 (dois) conjuntos de suporte de queixo;  

• Fantomas para calibração e controle de qualidade;  

• Estabilizador de rede elétrica INTERNO OU NÃO para o conjunto dos 

equipamentos;  

• No-break para os computadores e consoles, com autonomia mínima de 30 

(trinta) minutos;  

• Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao 

funcionamento do equipamento.  
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Certificados  

Registro de produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

conforme disposições da Lei n°: 6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e RDC 

Anvisa n°: 32/2007.  

Embalagem com dados de identificação do produto  

Marca do fabricante, modelo do produto e número do registro no Ministério da 

Saúde/Anvisa. 

3.3. POPULAÇÃO ATENDIDA: Região do Município de Trindade e dos Municípios 

circunvizinhos de Palmeiras de Goiás, Campestre e Santa Bárbara. 
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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 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  
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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. 



 

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

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  
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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 
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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  
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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 
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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 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. 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
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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  
 



–– 
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Campinas (SP), 11 de maio de 2020. 

 

AO 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Trindade - GO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 037/2020 

TIPO MENOR PREÇO. 

 

OBJETO: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOMOGRÁFO MULTISLICE 16 CANAIS. 

 

Prezados Senhores, 

 

 

  Em atenção ao processo de compra supramencionado, apresentamos nossa proposta 

correspondente ao Item 01 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO MULTISLICE (16 CORTES). 

   

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
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Proponente: 

Filial Campinas /SP 

Razão Social: Canon Medical Systems do Brasil Ltda. 

Endereço: Av. Pierre Simon DE Laplace, 965 – Techno Park – CEP 13069-320, Campinas/SP 

Telefone/fax: (11) 4134-0055 

CNPJ (MF) nº 46.563.938/0014-35 

Inscrição Estadual: 795.238.734.111 

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência nº 3348-0 - Conta corrente nº 29618-X 

 

 

Dados do Responsável pela assinatura do contrato: 

Marly Sayuri Eishima 

Gerente de Vendas Públicas 

RG. nº 18.157.997-2 – SSP/SP 

CPF nº 110.896.598-90 

 

 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

 

 
ITEM 01 –TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO MULTISLICE (16 CORTES). 

 

Quantidade: 01 (uma) unidade 

 

Tomógrafo Computadorizado AQUILION LIGHTNING 

Modelo: TSX-035-A 

Marca: Canon 

Registro Ministério da Saúde: 10295030061 

Fabricante: Canon Medical Systems do Brasil - Brasil 

Fabricante: Canon Medical Systems Corporation – Japão 

Distribuidor: Canon Medical Systems Corporation – Japão 

Distribuidor: Canon Medical Systems do Brasil - Brasil 

 

 

 

“PREÇO” 

 

VALOR DO EQUIPAMENTO: R$ 1.103.000,00 (um milhão cento e três mil reais). 
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“VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO” 

 

OBS: (NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA DO EQUIPAMENTO) 

 

 

 

Aquilion Lightining  Valor mensal 

Contrato mão de obra R$  4.710,00  

Contrato MO + Peças R$ 11.650,00  

Contrato MO+Peças+Tubo   R$ 16.590,00  

 

*Preço para pagamento à vista sem inclusão de frete e mão de obra para instalação. 

 

MO+PEÇAS: Valor mensal com inclusão de peças (partes eletrônicas), não estando inclusos tubo, detector, 

itens de consumo e acessórios. Estarão cobertas somente as peças que apresentarem defeitos que não 

tenham sido provocados por agentes externos ao sistema. 

 

MO+PEÇAS+TUBO: Valor mensal com inclusão de peças (partes eletrônicas) e 1 (um) tubo de 

raios-x ao ano não acumulativo, não estando inclusos detector, itens de consumo e acessórios. 

Estarão cobertas somente as peças e tubo de raios-x que apresentarem defeitos que não tenham 

sido provocados por agentes externos ao sistema. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA:  4 (QUATRO) AO ANO.   

MANUTENÇÃO CORRETIVA:    ILIMITADA. 
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Validade da Proposta: 

Prazo de validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da 

mesma. 

 

Prazo e local de entrega: 

O prazo de entrega será de até 180 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de 

Compra e Venda. 

 

Pagamento: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após comprovada a prestação do serviço e 

entrega do produto, mediante nota fiscal/fatura. 

 

Prazo de Garantia: 

O equipamento ora ofertado possui garantia integral de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da entrega, aceite do equipamento, instalação e Treinamento da equipe, e abrangerá a 

manutenção preventiva e corretiva com funcionamento de peças sem nenhum custo para a 

entidade a este título no período supra descrito, obrigando-se ainda, independentemente de ser 

ou não ser fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição dos equipamentos que apresentar 

defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para o 

Hospital.  

 

 

Condições de Garantia: 

A Garantia exclui materiais de consumo, sujeitos a desgastes naturais e os defeitos ou danos 

decorrentes de incêndio, inundação, acidentes originados de rede elétrica ou de rede de 

informática, choques mecânicos ou térmicos, uso inadequado do equipamento, negligência ou 

imperícia. 

É de responsabilidade do comprador a adoção de sistemas que evitem a contaminação e 

proliferação de vírus ou similares pela rede de computadores pelas quais os equipamentos da 

proponente estejam conectados. Fica ciente o comprador que caso o (s) equipamento (s) sejam 

submetidos a conexões na internet ou acesso direto a arquivos contaminados, incluindo seus 

acessórios, este se responsabilizará por danos causados ao equipamento, oriundos dos vírus ou 

similares  causados por esta conexão assim como outros danos, ficando estabelecido que caso 

estes eventos ocorram durante o período de garantia do equipamento, a CMB se reserva ao 

direito de cobrar pela prestação de possíveis serviços de assistências técnicas que por porventura 

possam surgir. 
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Declarações: 

 

- Declaramos que o preço ofertado é absolutamente líquido e nele estão computadas todas as 

despesas que incidem sobre o objeto, tais como impostos, encargos sociais, fretes, etc., as quais 

ficarão por conta da CONTRATADA. 

 

- Declaramos inexistir impedimento à nossa habilitação para participar de processos públicos, 

como também, estamos cientes que deveremos declará-los caso ocorram durante o andamento 

deste processo. 

 

- Declaramos para os devidos fins, que os preços apresentados contemplam todos os custos 

diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, entre outros: 

tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

- Declaramos para os devidos fins, que o equipamento ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Termo de Referência e que estamos de acordo com o edital e exigências. 

 

- Declaramos que o equipamento ofertado é novo, sem uso e fabricado com material de primeira 

linha.  

 

- Declaramos a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, insumos e serviço de reparos 

por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da aceitação definitiva, para os equipamentos da 

TC ofertada. 

 

- Declaramos que a Assistência Técnica será prestada diretamente pela Canon Medical Systems do 

Brasil "In Loco". 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 



–– 

 

 

Anexo III - Proposta Técnica nº CMB: 0222/20 FM/ME e demais documentos aplicáveis ao 
procedimento 
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Campinas (SP), 11 de maio de 2020. 

 

AO 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Trindade - GO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 037/2020 

TIPO MENOR PREÇO. 

 

OBJETO: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOMOGRÁFO MULTISLICE 16 CANAIS. 

 

Prezados Senhores, 

 

 

  Em atenção ao processo de compra supramencionado, apresentamos nossa proposta 

correspondente ao Item 01 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO MULTISLICE (16 CORTES). 

   

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
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Proponente: 

Filial Campinas /SP 

Razão Social: Canon Medical Systems do Brasil Ltda. 

Endereço: Av. Pierre Simon DE Laplace, 965 – Techno Park – CEP 13069-320, Campinas/SP 

Telefone/fax: (11) 4134-0055 

CNPJ (MF) nº 46.563.938/0014-35 

Inscrição Estadual: 795.238.734.111 

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência nº 3348-0 - Conta corrente nº 29618-X 

 

 

Dados do Responsável pela assinatura do contrato: 

Marly Sayuri Eishima 

Gerente de Vendas Públicas 

RG. nº 18.157.997-2 – SSP/SP 

CPF nº 110.896.598-90 

 

 

“PROPOSTA TÉCNICA” 

 

 
ITEM 01 –TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO MULTISLICE (16 CORTES). 

 

Quantidade: 01 (uma) unidade 

 

Tomógrafo Computadorizado AQUILION LIGHTNING 

Modelo: TSX-035-A 

Marca: Canon 

Registro Ministério da Saúde: 10295030061 

Fabricante: Canon Medical Systems do Brasil - Brasil 

Fabricante: Canon Medical Systems Corporation – Japão 

Distribuidor: Canon Medical Systems Corporation – Japão 

Distribuidor: Canon Medical Systems do Brasil - Brasil 

 

 

Descrição dos Produtos - Especificação clara e detalhada do bem ofertado em conformidade 

com o edital. 
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1. OBJETO: 

01(uma) unidade de Tomógrafo Computadorizado Aquilion Lightning 16 

01 Gantry de grande abertura 78 cm 

01 Tecnologia de Redução de Dose AIDR 3D Enhanced (4º geração); 

01 Tubo de RX de 8,0 MHU Helicool com AIDR 3D Enhanced; 

01 Gerador de RX de 112 kW com AIDR 3D Enhanced; 

01 Sistema de Aquisição Multislice de 16 fileiras (New PureVison Detector) 

01 Console de operações; 

01 Monitor LCD color 19”; 

01 Teclados e mouses; 

01 Mesa para paciente com colchão; 

01 Unidade de gravação em CDR/DVD-RAM; 

01 Sistema de monitoração da aquisição em tempo real - "SureView"; 

01 Sistema de gatilhamento por nível de contraste em tempo real “SureStart”; 

01 Sistema de modulação de dose em tempo real "SureExposure"; 

01 Pacote para MPR automático “Multiview”; 

01 Sistema de processamento de imagens dinâmicas “Dynamic-CT”; 

01 Pacote DICOM 3.0:  DICOMMWM SCU KIT; | COLOR PRINTER INTERFACE; 

01 SureSubtraction – Software para Análise Vascular Avançada; 

01 SEMAR - Single Energy Metal Artifact Reduction 

01 Pacote de processamento de imagens “Sure3D”, contendo: 

                3D Volume Rendering (VRT); 

                Angiografia (MIP); 

                MPR em tempo real; 

                Slab MPR; 

                MPR Curvilíneo e oblíquo; 

                Surface Display (SSD); 

                Texturização de imagem Surface; 

                Adição/Subtração de imagens 3D; 

                Software Pulmonar (Min-ip); 

                Projeção de Raios-X (CVR); 

Acessórios: 

01 Suporte de Crânio/Cabeça com jogo de cintas de fixação; 

01 Suporte de Cabeça Inclinável; 

02 Conjuntos de cintas de suporte de testa; 

02 Conjuntos de suporte de queixo; 

01 Jogo de manuais de operação; 

01 Jogo de Fantomas; 

01 Apoio de Perna; 

01 Apoio de Braço; 

01 Colchão para posicionamento; 

02 Pares de cada almofada/cunha; 

01 Innervision – Solução para Assistência e Treinamento Remoto; 

01 Estabilizador de Rede; 
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01 Nobreak Console (Com autonomia de 30 min); 

01 Monitor Extra 19 polegadas para o Console; 

 

 

01 (uma) Unidade de Estação de trabalho com software Vitrea instalado, composto 

por: 

 1 Software de Vitrea Base (VLO-BASE/LO) com as seguintes rotinas e aplicativos: 

o Global Illumination  

o Multi Modality Viewer   

o Peripheral Vessel Probe  

o MR Vascular Analysis  

o MR Abdominal Analysis  

o MR Musculoskeletal  

o MR Brain Tumor  

o MR Stitching  

o MR Generic 

o CT Filming  

o CT Abdominal Analysis  

o CT Circle of Willis  

o CT Carotid  

o CT Larynx Airway  

o CT Musculoskeletal  

o CT Renal  

o CT Runoff  

o CT Urogram  

o CT Vascular Aorta 

o CT Generic 

o Volume Synthesis 

 1 Hardware 

o Processador Intel® Xeon® W-2133 3.6GHz 

o 32 GB DDR4-2400 ECC RAM 

o Armazenamento interno (total de Discos Rígidos) de 1.25 TB 

o NVIDIA® Quadro® P2000 5GB graphics card. 

o Microsoft® Windows® 10 Professional 64-bit Edition 

 2 Monitores de 24” convencionais (1920x1200, 2.3 Mega Pixels) 

 1 Software de Análise de Nódulo Pulmonar para CT (VLO-LUNGNO/LO) 

 1 Software de Análise de Enfizema Pulmonar para CT (VLO-LUNGAN/LO) 

 1 nobreak para estação de trabalho 
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

“O sistema emprega tecnologias inovadoras de redução de dose da Canon e uma unidade de 

reconstrução rápida projetada para minimizar a dose de radiação e otimizar o tempo necessário 

para o diagnóstico. A vasta gama de aplicações avançadas é amigável para operadores de todos 

os níveis de experiência, maximizando ainda mais seu desempenho. ” 

 

Todos os controles de mesa e gantry encontram-se em ambos os lados do equipamento. A ampla 

abertura do Gantry de 78 cm, a maior do mercado, e os 47 cm de largura da mesa garantem o 

conforto e a facilidade de posicionamento mesmo para os maiores pacientes. A mesa suporta 220 kg 

(315 kg opcional) e alcança uma altura mínima de 312 mm para facilitar o posicionamento de 

pacientes acamados/debilitados e crianças/idosos. A Inclinação de +/- 30, permite a realização de 

exames sem o reposicionamento do paciente. Todos os comandos de posicionamento mecânico 

podem ser operados confortavelmente do console. 

 

O Aquilion Lightning apresenta design inovador para melhorar a experiência do paciente, 

proporcionando excelente operacionalidade, garantir a segurança e o conforto para o cliente. O visor 

I-Station fornece instruções de exame para crianças e auxilia os operadores para realização da 

respiração, gráfico de ECG, confirmação de parâmetros de identificação do paciente.  
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Gantry  

A ampla abertura do Gantry de 78 cm, a maior do mercado, e os 47 cm de largura da mesa garantem o 

conforto e a facilidade de posicionamento mesmo para os maiores pacientes. A mesa suporta 220 kg 

(315 kg opcional) e alcança uma altura mínima de 312 mm para facilitar o posicionamento de pacientes 

acamados/debilitados e crianças/idosos. A Inclinação de +/- 30, permite a realização de exames sem o 

reposicionamento do paciente. Todos os comandos de posicionamento mecânico encontram-se em 

ambos os lados do equipamento e podem ser operados confortavelmente do console.   

 

Geração de RX adequada ao multislice 

Em combinação com varredura rápida, o gerador de raios-X de alta potência de 50.4 KW (equivalente a 

112 KW com o uso do AIDR3D Enhanced) integrado ao Gantry e tubo de raios-X de 5,0 MHU 

(equivalente a 8 MHU com uso do AIDR3D Enhanced) sem rolamentos, permitem o atendimento de 

altos volumes de pacientes. A faixa de corrente de tubo estende-se desde 10 a 300 mA (420 mA 

opcional), permitindo desde “scrennings” de alta resolução e baixa radiação até exames de alta 

resolução em pacientes obesos. A faixa de KV varia entre 80, 100, 120 e 135 KV. O tempo de espera de 

resfriamento do tubo de raios-X é extremamente reduzido, devido à alta taxa de resfriamento do tubo 

Helicool de 864 KHU/min. 

O Tubo Helicool tem seu ânodo suportado por mancais hidrodinâmicos, cuja lubrificação é feita por 

uma fina camada de metal líquido, garantindo alta resistência e durabilidade. 

 

Permite aquisição de imagens através de rotação contínua do conjunto tubo detector. A capacidade 

para aquisição helicoidal contínua é de 100 segundos, permitindo ampla varredura de todo o corpo 

humano. A cobertura volumétrica é de 183 cm livre de metais.  

O Aquilion Lightning dispensa completamente o uso de Chiller para refrigeração do tubo. 
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*Nota: Utilizando a ferramenta AIDR3D Enhanced, em Phantom de água, com o mesmo padrão de 

desvio, imagens de mesma qualidade podem ser obtidas com menor mA e menos energia dissipada 

pelo tubo de raio X. 

 

Aquisição multislice em alta velocidade (subsecond) 

O Aquilion Lightning permite aquisições helicoidais em 0,75 segundos (0,5 e 0,6 segundos são 

opcionais) em todas as espessuras de corte. Deste modo, o tempo de permanência do paciente na 

mesa de exames é curto e a produtividade alta. Os tempos de corte disponíveis são de 0,32s* (parcial); 

0,75, 1; 1,5; 2 e 3 segundos (0,5* e 0,6* opcionais).  

*opcional 

 

Ampla Cobertura 

 

O detector de estado sólido do Aquilion Lightning possui alta 

velocidade de conversão ("afterglow" desprezível) e alto 

rendimento luminoso, que habilita o Aquilion Lightning a prover 

a mais alta qualidade de imagem. É possível selecionar espessuras 

de corte entre 0,5mm e 5 mm em 16 cortes simultâneos, 

possibilitando aquisições vasculares de altíssima qualidade em 

quaisquer tipos de pacientes.  O Aquilion Lightning é o único 

multislice que alia alta velocidade à alta resolução, uma vez que é 

perfeitamente possível realizar aquisições simultâneas de alta resolução: 16 cortes (em 16 fileiras físicas 

de detectores) de 0,5mm de espessura, em 0,75 seg (0,5 e 0,6 segundos opcionais). Por rotação de 360° 

para todos os protocolos disponíveis no equipamento. O detector multislice utilizado pela Canon é 

único, pois possui 28 fileiras de elementos, num total de 22.400 elementos detectores.  
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

 

Excelente qualidade de imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema tem a resolução de 

baixo contraste de 2,0mm a 0,3%, 

e resolução de alto contraste de 

0,35mm, o que permite a 

visualização de pequenas 

estruturas com total segurança de 

diagnóstico. A Tomografia helical 

multislice pode ser realizada 

usando cortes finos, mesmo nos 

exames de rotina, resultando em 

ultra alta resolução de imagem. 

O Aquilion Lightning dispõe de algoritmo de reconstrução de imagens em modo multislice 

patenteado pela Canon, chamado de “T-COT” (true cone beam tomography), garantindo 

imagens de altíssima definição e riqueza de detalhes.  
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New Detector PUREViSION  

Através de menores doses de radiação e de baixa kVp de imagem, o novo detector 
PUREViSION do CANON oferece otimização de protocolos com baixa dose de radiação e 

contraste, permitindo que o usuário realize exames mais seguros em todos os pacientes.  

 

 Resolução isotrópica perfeita – 0,5 mm nos três eixos (X, Y e Z); - único do mercado 

 PUREViSION detector - 40% de ganho de eficiência, gerando aumento na produção 

de luz no efeito fotoelétrico;  

As inovações nos processos de fabricação e design DAS (Data Sampling Acquisition) 

resultaram em um detector com um aumento de 40 % na captação de luz e diminuta 

produção de ruído eletrônico. Sendo o único detector no mercado com resolução real 0,5 

milímetros.      
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

Console de Operação 

O Aquilion Lightning possui processadores de alta performance dedicados à reconstrução de 

imagens que propiciam rapidez e agilidade na operação do equipamento.  O tempo de 

reconstrução é de 15 imagens/seg. A operação do sistema é realizada através de uma nova 

interface gráfica de agradável visualização, em monitor em cores LCD de 19” com resolução 

de 1280x1024 pixels, teclado híbrido com funções especiais e mouse. A matriz de visualização 

é de 1024 x 1024 e a matriz de reconstrução de 512 x 512. O console do Aquilion Lightning 

16 permite operação simultânea e independente de suas funções, graças ao processamento 

paralelo que aumenta a produtividade e facilita o diagnóstico. O disco rígido, permite 

armazenamento de 260.000 imagens e 3.600 rotações dados brutos. Possibilita o 

armazenamento de 1.000 imagens em CD-R e 16.000 imagens em DVD-RAM. O console 

permite o controle remoto de várias funções, como: inclinação do Gantry, movimentação da 

mesa e comando de voz para comunicação com o paciente. A nova interface oferece total 

eficiência em operações como registro de paciente, programação e execução de exames, 

reconstrução das imagens e documentação, através de filming virtual. O sistema permite 

manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a 

aquisição de novas imagens (Real MultiTask). O tempo de reconstrução de imagens axiais em 

matriz 512 x 512 é de 12 imagens/ segundo. Possui resolução de alto contraste mínima de 20 

lp/cm. 

O sistema contempla Interface Ethernet para conexão à rede PACS ou outros equipamentos 

DICOM compatíveis. 

A comunicação com o paciente é facilmente realizada através de comandos tipo “talk back” e 

“talk forward” operados no console, ou ainda, até 200 mensagens de voz pré-gravadas que 

podem ser utilizadas via protocolo de exame. 

O sistema possui matriz de visualização (display de apresentação) de 1024 x 1024 e matriz de 

reconstrução de 512 x 512. Seu FOV de reconstrução ou campo de visão pode variar de 5,0 a 

50,0cm. 

Alta produtividade 

Imagens com diferentes espessuras de corte podem ser geradas posteriormente através de 

reconstrução. Por exemplo, após uma varredura de 1 mm de espessura, imagens de outras 

espessuras podem ser geradas a partir do raw data, tais como: imagem de espessura de 

10mm para rotina, imagens de 4mm para uma análise mais detalhada, e imagens de 1mm 

para geração de 3D. 

O Aquilion Lightning, reconstrói até 15 imagens por segundo em matriz de 512x512 com a 

ferramenta AIDR3D Enhanced em utilização, ainda disponibiliza 12 imagens por segundo em 

modo dinâmico (real time), o que encoraja aquisições de alta resolução mesmo em exames 

de rotina. Os localizadores ou scouts são reconstruídos em tempo real. 

Como parâmetro o equipamento pode realizar todo um estudo de corpo inteiro, para 

exames de trauma, por exemplo, com 1500 mm de varredura em um total de 107seg. (sendo 

30s de scan e 77s de reconstrução) ou ainda uma dissecção de aorta (700 mm) em aprox.78 

seg. (sendo 18s de scan e 60s de reconstrução).   

 

 

lcolo
Destacar

lcolo
Destacar

lcolo
Destacar
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Fast Rotation  

Possui como opcional, a rotação de 0,5 segundos e 0,6 segundos, tornando a execução de 

exames vasculares melhores, aumentando a resolução temporal. 

  

TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

SureView 

Permite a monitoração em tempo real da aquisição helical em até 12 imagens por segundo. 

Os dados colhidos do paciente são reconstruídos paralelamente com a aquisição, e 

retornados ao monitor através de um reconstrutor de alta velocidade.  

Com o SureView não é necessário aguardar o fim da aquisição e posterior reconstrução, para 

determinar se a região de interesse foi devidamente coberta ou ainda se o meio de contraste 

atingiu a região. O SureView é uma ferramenta potencialmente útil na diminuição da dose de 

radiação, pois uma vez visualizada a região de interesse, pode-se abortar o restante da 

aquisição. 

SureStart 
Este sistema realiza monitoramento, em tempo real, de 

regiões que permitam o disparo automático da 

varredura helical, quando detectado o pico de 

densidade do contraste. Com o SureStart obtemos 

exames contrastados com excelente separação de 

fases, reduzindo o tempo de exame, diminuindo a 

quantidade de contraste e aumentando a 

produtividade. A dose de radiação necessária a esta 

monitoração é muito baixa, permitindo seu uso como rotina. 

 

Multiview – MPR 

Para facilitar o diagnóstico e aumentar a produtividade, a Canon criou a função Multiview, que 

permite a programação no próprio protocolo de exame, da geração automática de imagens, 

nos planos sagital, coronal e axial. É possível a programação recursiva de diferentes 

espessuras e deslocamentos, com diferentes níveis de resolução e detalhamento. Utilizando o 

Multiview, se ganha tempo, uma vez que todas as imagens multiplanares se encontram 

reconstruídas no diretório do paciente, o que agiliza o diagnóstico, uma vez que evita a 

checagem de um grande número de imagens axiais. 

 
SUREExposure 

Esta função permite uma grande redução da dose de RX 

a qual o paciente é submetido, pois após a análise do 

escanograma, o sistema encontra a dose ideal para cada 

rotação do tubo de RX, permitindo economia de tubo, 

baixa exposição do paciente e alta resolução de 

imagem. 
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SUREkV 

 Em conjunto com o SUREExposure, o próprio aparelho seleciona qual melhor faixa de tensão 

se adequa ao exame, após a realização dos Escanogramas baseado na densidade da 

região/tamanho do paciente.  Automatizando ainda mais o conceito de baixa dose com alta 

qualidade de imagem. 

 

“BOOST-3D” 

Trata-se de um novo algoritmo de processamento, que 

elimina de forma muito eficaz, artefatos tipo “strike”. 

Potencialmente reduz a dose de radiação, pois evita o 

aumento desnecessário de dose em regiões como ápice 

do tórax, pélvicas ou cardíacas. 

 

Quantum Denoising Software (QDS) 

Baseado em anos de pesquisa e desenvolvimento, a Canon 

incluiu na linha Aquilion, um novo método de reconstrução de 

imagens, baseado em tecnologia aeroespacial. O novo QDS é 

um filtro adaptativo que, quando aplicado, leva à grande 

redução de dose de radiação, superior a 50%, mantendo a 

mesma qualidade de imagem. 

 

 

SEMAR - Single Energy Metal Artifact Reduction 

SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction) – Tecnologia 

que emprega um algoritmo de reconstrução sofisticado para 

eliminar artefatos causados por metais, enquanto melhora a 

visualização do implante, ossos e tecidos moles adjacentes 

para um diagnóstico preciso. SEMAR pode ser utilizada em 

exames de rotina em baixa dose, e em combinação com 

AIDR 3D Enhanced que oferece a melhor possível qualidade 

de imagem sem a necessidade de um procedimento de verificação dedicado ou a exposição à 

radiação adicional. 
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING  

 

Sure 3D 

O Aquilion Lightning possui um conjunto completo de aplicativos para reconstrução de imagem em 

modo 2D e 3D. O mesmo está disponível no console e pode ser operado de forma completamente 

independente da aquisição.  

Entre as funções disponíveis podemos citar: 

- Medidas de densidade, área, valor máximo, mínimo, desvio padrão; 

- Distância e ângulo; 

- Histograma e perfil reto e oblíquo; 

- Volume; 

- Adição e subtração de imagens; 

- Adição de comentários e inserção de elementos gráficos; 

- Inversão, reversão e rotação de imagens; 

- Filtros de imagem; 

- Tecla de atalho para captura de tela; 

- Interpolação axial de alta velocidade; 

Em termos de processamento tridimensional, a Canon desenvolveu um novo e revolucionário 

algoritmo. A Técnica “Shaded Volume Rendering” oferece imagens 3D em cores com real efeito 

tridimensional e possibilidade de várias operações como a seleção de opacidade e cor para cada 

densidade. 

Múltiplas formas de processamento de imagens estão disponíveis: 

- 3D modo surface; 

- 3D modo volume; 

- Max-IP (Angiografia); 

- Min-IP (areas de baixa densidade como pulmão); 

- Shaded Volume Rendering (permite o ajuste de cores e transparências para faixas de densidade 

distintas); 

- X-Ray projection – CVR; 

Funções de processamento:  

- Medidas, zoom, pan, anotação, cutting, drilling; 

- MPR (reconstrução multiplanar, oblíquo e curvo); 

- Slab MPR; 

- Estudos dinâmicos; 
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

 

Tecnologia AIDR 3D Enhanced, integrada. 

LOW DOSE CT - Tecnologia de Redução da Dose de Radiação AIDR 3D Enhanced integrada. 

AIDR 3D Enhanced- Reconstrutor iterativo de dados brutos que reduz a interpolação de informação 

adquirida, mantendo a qualidade de imagem com redução de dose.  

O sistema AIDR 3D Enhanced realiza um processo avançado redução de dose a partir de análises e 

correções matemáticas no domínio do RAW DATA e no processo de reconstrução através de métodos 

interativos contínuos com a finalidade de realizar estudos com a mínima dose possível.  

O fluxo de processamento é mostrado no esquema abaixo. 
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O AIDR 3D Enhanced permite integração com o Sure Exposure 3D: 

A modulação de dose leva em consideração a ativação do método de reconstrução AIDR e 

reduz ainda mais os níveis de mA.  É uma solução baseada em modelos computacionais 

avançados. 

Objetivo: reduzir o regime (protocolos) dos exames e minimizar o comprometimento da 

qualidade de imagem. 

 

 

Registro de Paciente 

O sistema solicita que o 

usuário selecione o 

protocolo apropriado com 

base na idade, peso e tipo 

de exame do paciente 

A dose é exibida no 

console antes da 

verificação da confirmação 

e validação do operador 

A família Aquilion inclui o 

Teste de Dose XR-29 da 

National Electrical 

Manufacturers Association 

(NEMA), que requer 

notificação de dose e 

recursos de alerta. 

Aquisição 

A modulação integrada XYZ 

mA é baseada no 

scanograma para reduzir 

automaticamente a dose do 

paciente 

A colimação ativa limita a 

variação helicoidal, 

reduzindo a dose 

administrada ao paciente 

em todas as varreduras 

helicoidais. 

Variable Helical Pitch* 

(vHP) (opcional) altera 

automaticamente o passo 

helicoidal de um exame de 

ECG trigado para um não 

trigado, proporcionando 

grande economia de dose, 

contraste e tempo. 

Raw Data e reconstrução 

A redução de dose iterativa 

adaptativa (AIDR) 

adapta-se de forma 

adaptável ao ruído de 

imagem, este processo 

iterativo pode ser usado 

para reduzir a dose do 

paciente, mantendo a 

resolução espacial e a 

textura da imagem 

O software Quantum 

Denoising (QDS) reduz o 

ruído da imagem para 

otimizar a qualidade da 

imagem enquanto reduz a 

dose do paciente 

O Boost 3D ™ melhora a 

qualidade da imagem e 

reduz a dose, reduzindo 

seletivamente os artefatos 

de ruídos e riscos das áreas 

onde é necessário. 
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

SureSubtraction 

 

O SureSubtraction permite a realização de reconstruções complexas de forma rápida e 

simples. 

Com foco em estruturas como Polígono de Willis e Carótidas elimina a necessidade de pós 

processamento por segmentação na estação de trabalho. Funciona a partir de máscaras de 

imagem que realizam a subtração de sets de imagem com o mesmo disparo angular de 

aquisição. As imagens superiores representam as três sequências de trabalho e as imagens 

inferiores o resultado no pós-processamento. 
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TOMÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING 

 

Mesa do paciente 

                                       

Mesa larga e confortável possui o tampo móvel completamente isento de 

partes metálicas, permitindo a varredura contínua sem a necessidade de 

reposicionamento do paciente, mesmo com o suporte de cabeça. 

 

A largura da mesa é de 470 mm e altura mínima de 300 mm que oferecem 

ao paciente a possibilidade de descanso do braço sobre o tampo da mesa, 

além de facilidade de acesso e segurança.  

 

A mesa do Aquilion Lightning, além de muito confortável permite um scan 

contínuo de até 1780 mm. Sua capacidade de carga é de até 220 Kg. Possui 

precisão de movimento longitudinal de 0,25 mm. 

 

A mesa é revestida por colchão, que garante a maior comodidade e conforto 

do paciente durante a realização dos exames. 

 

ÓGRAFO MULTISLICE AQUILION LIGHTNING     

Condições de instalação 
 

 Potência de trabalho do equipamento: 50kVA**; 

 Aterramento: independente para o equipamento conforme normas da ABNT 

 

Obs: Quando inserido Estabilizador de tensão, deve-se considerar as perdas geradas e 

complementa-las para garantir 50 kVA na sua saída. 

Exemplo: Estabilizador de tensão de 62,5 kVA com Fator 

de potência de 0,8 (20% de perda) fornece 50 kVA na 

saída. 

 

** Quando considerado opcional para pico de corrente de 420 

mA a potência de trabalho será de 70 kVA. Neste cenário, 

também será necessário considerar eventuais perdas para que 

seu sistema de estabilização garanta 70 kVA na sua saída.  
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Como funciona o InnerVision™? 
 

Os aparelhos de diagnóstico por imagem de Tomografia Computadorizada da Canon Medical 

Systems(*) são conectados à rede de acesso remoto pelo sistema InnerVision™.  

• As solicitações de ocorrência e/ou os problemas apontados pelo diagnóstico remoto são enviados ao 

Collaborative Center.  

• Envio automático de alertas de erros e monitoramento de parâmetro de funcionamento dos 

equipamentos.  

• Correções ou auxílio remoto ao equipamento que apresenta o problema são feitos pelo Collaborative 

Center através do Innervision™. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO VITREA 

Uma poderosa e premiada estação de trabalho com capacidade de realizar 

processamentos avançados de imagens no padrão DICOM, pois trata-se de uma estação 

Multi Modalidade e Multi Marcas. Isto significa que esta estação permite o 

processamento tridimensional de altíssima qualidade e velocidade de modalidades CT, 

MR, XA, XR, MN, PET, PET-CT e SPECT de diversos fornecedores de equipamentos, 

possibilitando assim uma padronização nos processamentos avançados de imagem. A 

estação de trabalho também possui a capacidade de exportar as reconstruções para 

formato STL permitindo a impressão 3D da área segmentada. A conexão com todas 

modalidades é feita via Dicom “full class”. 

A capacidade de armazenamento de imagens adicional ao console é de 2.500.000 

imagens.  

 

A estação vitrea laureada com o premio KLAS 2019. 

 

Todos os anos, a KLAS publica o relatório “Best in KLAS”, 

nomeando todos os provedores de sistemas, softwares e 

serviços de saúde com o melhor desempenho em diversos 

segmentos do mercado de saúde. O prêmio de Líder de 

categoria é concedido a soluções excepcionais que se 

destacaram a ajudar a melhorar o atendimento e qualidade aos 

pacientes. 

Assim, através de uma junção de dados e análises de seus produtos e serviços, a Canon, 

com seu produo “Vitrea Advanced Visualization”, se encontra em primeiro lugar no 

ranking da KLAS de 2019 em pós processamento avançado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Com a Vitrea podemos realizar diversos tipos de reconstruções: 

Volume Rendering, Surface Volume, MIP, MinIP, MPR ortogonal, Curvo, Oblíquo, Medidas  

vasculares avançadas, Segmentação automática de vasos e ossos, Fusão de dois volumes, 

análise da volumetria de órgão, analise vascular avançada com “Vessel Probe”, Geração de 

arquivos de vídeo entre outras, numa interface extremante simples e intuitiva. O sistema 

também possui um guia do usuário disponível por cada aplicativo que a mesma possui. 

O envio de imagens e laudos pode ser feito por internet/intranet, ou ainda a geração de 
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CD com imagens axiais, reconstruções com visualizador Dicom incluso. 

O sistema permite acesso remoto para 

utilização a partir de qualquer 

equipamento com sistemas 

operacionais Windows®, Linux®, IOS®, 

Android® e macOS®. 

Com um sistema de fácil acesso e 

intuitivo a lista de pacientes contém 

uma série de melhorias como por 

exemplo: 

 Lista de estudo personalizável 

 A exibição de miniaturas da série 

indica a série disponível 

 Criação de filtros de lista de 

trabalho específicos do usuário 

para otimizar os dados 

 Pesquisa / seleção para usuários 

 Miniaturas interativas para visualização rápida de estudo / série 

 Inicie diretamente no fluxo de trabalho 2D ou 3D para um estudo ou series 

 Possui uma ferramenta inteligente que seleciona automaticamente a melhor 

ferramenta que correspondem ao estudo selecionado 

 Aba de resultados do exame com descobertas visíveis, exportação, exclusão direta 

na tela de lista dos pacientes 

Editor de relatórios e laudos 

 Aba dedicada contendo imagens chave, batches e filmes salvos previamente 

 Pré-visualização rápida de imagens chave, filmes e batches 

 Multi-seleção para exportação direta de DICOM, adicionando ao relatório página 

ou exclusão 

 Restauração das imagens chave para continuar o trabalho de onde parou 

 Modelos de relatório, incluindo relatório de texto baseado em protocolo ou 

formatos de imagem com várias configurações 

 Cabeçalho de relatório que inclui informações configuráveis pelo usuário 

 Capacidade de adicionar comentários e setas às imagens 

 Impressão do relatório em DICOM ou Impressoras em formato Postscript. 

 Possibilidade de exportar o conteúdo gravando em um CD ou DVD ou 

exportando para um documento do MS Word (Word não incluso). 
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Multi Modality Viewer   

O Multi Modality Viewer permite o exame e a 

manipulação de imagens médicas obtidas de 

equipamentos de MRI, CT, DX, RG, RF, US, XA, PET e PET / 

CT. 

O visualizador também permite que os médicos 

comparem várias séries para o mesmo paciente, lado a 

lado, e mudem para outros aplicativos integrados para 

examinar os dados. 

Principais recursos: 

 Segmentação 3D 

 Segmentação automatizada de mesa e osso 

 Ferramentas de corte e correção de segmentação 

 Caixa de clipping ortogonal interativa de seis planos 

 Técnicas de renderização de imagem em volume 3D  

 Exibição MIP de volume total 

 Capacidade de acessar aplicativos e fluxos de trabalho avançados, juntamente 

com imagens de ressonância magnética de corpo inteiro semi-automatizada 

 Registro rígido automatizado do estudo atual e / ou estudos prévios com o cache 

do resultado do registro automatizado 

 Série derivada e ferramentas especializadas 

 Exibição geral da imagem 

 Suspensão e visualização de ajustes 

 Cruzamento de imagens e comparação entre modalidades 

 Medição, anotação e instantâneos 

 Suporta o processamento de imagens para subtração de duas séries compatíveis 

de séries / conjuntos de dados de CT ou MR. 

 A ferramenta de ROI da Análise de Intensidade de Tempo (TIA) está disponível 

para as séries de RM temporal. 

 Renderização realística utilizando a tecnologia Global Illumination com diversos 

pressets  
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SUREVolume Synthesis  

O SUREVolume Synthesis, é um 

aplicativo desenvolvido pela 

Canon para Vitrea e destina-se 

a exibir imagens de fusão 

usando dados de volume 

adquiridos com diversas 

modalidades. Este software 

carrega imagens de volume 

adquiridas por um 

equipamento de tomografia 

computadorizada de corpo inteiro, sistema de angiografia por raio-X ou sistema de 

ressonância magnética exibindo e permitindo a criação imagens fundidas, com registro 

manual, semiautomático ou automático 

Até oito objetos criados a partir de múltiplas imagens carregadas podem ser fundidos para 

exibir imagens de VR (renderização de volume). 

Duas ou mais imagens de volume carregadas são fundidas automaticamente para exibir 

imagens MPR ou MIP permitindo uma sobreposição e possibilidade de criação de até oito 

objetos a partir de duas ou mais imagens de volume carregadas que podem ser fundidos 

para exibir imagens complementares. 

Recursos 

Crie batches, filmes e key images das imagens 

fundidas com poucos cliques. 

A cor e a transparência podem ser alteradas para 

renderização de volume.  

O histograma do objeto selecionado é exibido e 

pode ser ampliado ou reduzido com simples operação no 

mouse ou ainda reiniciado com um clique. Além disto 

a configuração de cor é aplicada aos objetos 

selecionados e podem ser especificadas clicando no 

local desejado no mapa de cores ou inserindo os 

valores desejados para RGB. 

Várias condições de exibição e domínios podem ser 

configuradas para uma única imagem de volume 

carregada neste aplicativo. As condições definidas são 

exibidas como uma lista para cada imagem de volume 

carregada. Estas condições listadas são referidas como "objetos", e a exibição ou não exibição 

dos objetos em imagens 3D pode ser definida individualmente.  

Operação simplificada através de painel de miniaturas na lateral que quando arrastadas sobre 

o bloco entram para a fusão automaticamente e com capacidade de criar filmes das imagens 

fundidas em 3D.  
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Em conjunto, todas as funcionalidades do SUREVolume Synthesis proporcionam uma poderosa 

ferramenta de avaliação e comparação entre exames e até de modalidades distintas. 

Vessel Probe  

A ferramenta Vessel Probe fornece uma segmentação, visualização e análise de um único 

clique de qualquer artéria. O Vessel Probe suporta multi-modalidades, incluindo 

conjuntos de dados Angio CT, MR e XA-3D. 

Principais características: 

 A caixa Gerenciamento de embarcação exibe embarcações nomeadas e 

embarcações sem nome para mostrar o trabalho de progressão 

 Capacidade de editar a linha central do vaso sondado 

 Meça manualmente o comprimento do vaso ao longo da linha central em vistas 

MPR curvado padrão 

 Inclui uma opção Set Threshold Line para inserir área ou diâmetro 

 Capacidade de visualizar os layouts de diâmetro mínimo, área e tortuosidade a 

partir da visão de embarcação endireitada da CPR 

 Selecione qualquer artéria para visualizar a embarcação destacada em 3D. Duas 

vistas de vasos MPR rotativas e curvadas serão exibidas em ângulos ortogonais 

entre si, juntamente com uma vista de eixo curto do vaso selecionado. 

 Medição automatizada da estenose com um único clique e movimento de arrasto 

pela embarcação 

 Detecção automática de limites de lúmens internos e externos, incluindo 

diâmetros máximo e mínimo de lúmens 
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CT Filming 

O aplicativo de filmagem fornece uma maneira alternativa para os usuários imprimirem 

DICOM / postscript a partir da Vitrea 

Principais benefícios:  

 Suporta imagens DICOM e captura secundária. 

 Opções flexíveis de layout de filmagem 

 Conjunto de ferramentas abrangente no aplicativo para manipulação de imagens 

 ROI, medida, anotação 

 Manipulação de imagem na janela 
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Global Illumination 

O Global Illumination é uma técnica de renderização 3D realística para ajudar a fornecer 

uma visão mais detalhista da anatomia humana. Os usuários podem adquirir e 

compartilhar essas imagens para comunicação, educação e laudo. 

Principais benefícios: 

 O Global Illumination está disponível nos fluxos de trabalho existentes da Vitrea® 

Advanced Visualization a partir da versão 7.10 

 Permite renderizações mais reais para ajudar na comunicação entre especialistas 

em imagem, clínicos e pacientes  

 Altamente interativo e fácil de usar 

 Imagens criadas utilizando esta técnica podem ser utilizadas para laudo.  

 Predefinições de visualização anatomicamente focadas 

 Alto desempenho para interatividade direta do usuário em tempo real 

 Displays de visualização configuráveis pelo usuário 

 Adquira e compartilhe batches, imagens e filmes 
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MR Vascular  

A ferramenta MR Vascular avalia a anatomia vascular dos estudos de 

angiografia por RM. Permitindo reconstruções, renderizações e 

edições do estudo com diversas ferramentas de auxílio para melhor 

análise. Os usuários podem exportar as segmentações para o 

formato STL. 

 

 

 

MR Abdominal Analysis  

A ferramenta MR Abdominal Analyses fornece ferramentas clínicas gerais e configurações 

de visualização para revisar e analisar os exames abdominais de RM. Permitindo 

reconstruções, renderizações e edições do estudo com diversas ferramentas de auxílio 

para melhor análise. Os usuários podem exportar as segmentações para o formato STL. 

 

MR Musculoskeletal  

 A ferramenta MR Muscoloskeletal vê tipos de estudos 

ortopédicos com pré-ajustes para a visualização ideal de 

tecidos moles e estruturas ósseas. Permitindo reconstruções, 

renderizações e edições do estudo com diversas 

ferramentas de auxílio para melhor análise. Os usuários 

podem exportar as segmentações para o formato STL. 

 

 

MR Brain Tumor  

A ferramenta MR Brain Tumor destina-se à análise / 

quantificação dos volumes de tumor obtidos a partir das 

varreduras da série cerebral MR usando uma visualização 2D 

espacial no protocolo Head MR. Permitindo reconstruções, 

renderizações e edições do estudo com diversas ferramentas 

de auxílio para melhor análise. Os usuários podem exportar 

as segmentações para o formato STL. 

 

MR Stitching  

A ferramenta MR Stitching é uma aplicação pode ser lançada da lista de estudos 

ou de outras aplicações integradas no Vitrea e é capaz de lidar com imagens 

médicas 2D da modalidade tipo MR. A aplicação auxilia na combinação de 

imagens que cobrem regiões distintas da anatomia do corpo humano, ou uma 

imagem múltipla, para fins de exportação DICOM e posterior leitura diagnóstica, 

revisão clínica e / ou pós -processamento em aplicativos integrados do Vitrea 

que não sejam o próprio aplicativo MR Stitching ou em qualquer outro aplicativo 
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externo capaz de receber e manipular imagens DICOM de modalidade tipo MR. 

 

CT Abdominal Analysis  

A ferramenta CT Abdominal Analysis visualiza a aorta no 

abdômen, permitindo segmentar, analisar os estudos, 

facilitando o uso com ferramentas voltadas para analise 

abdominal dispondo de diversas ferramentas para medidas, 

cálculos e pós processamento avançado. Os usuários podem 

exportar as segmentações para o formato STL. 

 

 

 

CT Circle of Willis  

A ferramenta CT Circle of Willis destina-se a visualizar a 

anatomia vascular no Círculo de Willis permitindo segmentar, 

analisar os estudos, facilitando o uso com ferramentas 

voltadas para analise cerebral dispondo de diversas 

ferramentas para medidas, cálculos e pós processamento 

avançado. Os usuários podem exportar as segmentações 

para o formato STL. 

 

 

CT Carotid  

A ferramenta CT Carotid permite a capacidade de visualizar as 

estruturas dos vasos, permitindo segmentar, analisar os estudos, 

facilitando o uso com ferramentas voltadas para análise de 

carótidas dispondo de diversas ferramentas para medidas, cálculos 

e pós processamento avançado. Os usuários podem exportar as 

segmentações para o formato STL. 

 

 

 

 

CT Larynx Airway  

A ferramenta CT Larynx Airway pode ser utilizada para a 

visualização e avaliação da laringe e vias aéreas. Permitindo 

também a navegação interna de qualquer órgão oco 

permitindo segmentar, analisar os estudos, facilitando o uso 

com ferramentas para analise endoscópica e colono, 

dispondo de diversas ferramentas para medidas, cálculos e 

pós processamento avançado. Os usuários podem exportar 

as segmentações para o formato STL. 
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CT Musculoskeletal  

A ferramenta CT Musculoskeletal permite a visualização de 

estudos ortopédicos permitindo segmentar, analisar os 

estudos, facilitando o uso com ferramentas voltadas para 

analise musculo esquelético dispondo de diversas 

ferramentas para medidas, cálculos e pós processamento 

avançado e com presets específicos do global illumination 

para uma melhor visualização. Os usuários podem exportar 

as segmentações para o formato STL. 

 

 

CT Renal  

A ferramenta CT Renal permite a visualização da anatomia 

renal usando estudos de angiografia por tomografia, 

permitindo segmentar, analisar os estudos, facilitando o uso 

com ferramentas voltadas para analise renal dispondo de 

diversas ferramentas para medidas, cálculos e pós 

processamento avançado. Os usuários podem exportar as 

segmentações para o formato STL.  

 

 

CT Runoff  

 A ferramenta CT Runoff fornece a capacidade de visualizar e medir 

estruturas ósseas e de vasos, permitindo segmentar, analisar os estudos, 

facilitando o uso com ferramentas voltadas para análise das estruturas e 

vasos, dispondo de diversas ferramentas para medidas, cálculos e pós 

processamento. Os usuários podem exportar as segmentações para o 

formato STL. 

 

 

CT Urogram  

A ferramenta CT Urogram permite avaliar os rins, ureteres e bexiga, 

permitindo segmentar, analisar os estudos, facilitando o uso com 

ferramentas voltadas para análise dispondo de diversas ferramentas 

para medidas, cálculos e pós processamento avançado. Os usuários 

podem exportar as segmentações para o formato STL. 
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CT Vascular Aorta  

A ferramenta CT Vascular Aorta permite que os usuários visualizem e 

avaliem a vascularização da aorta permitindo segmentar, analisar os 

estudos, facilitando o uso com ferramentas voltadas para análise dispondo 

de diversas ferramentas para medidas, cálculos e pós processamento 

avançado. Os usuários podem exportar as segmentações para o formato 

STL. 

 

CT Generic 

A ferramenta CT Generic permite que os usuários visualizem e avaliem estudos de CT em 

geral, permitindo segmentar, analisar os estudos, facilitando o uso com diversas 

ferramentas para medidas, cálculos e pós processamento avançado contando também 

com diversos presets específicos do global illumination para uma melhor visualização. Os 

usuários podem exportar as segmentações para o formato STL. 

 

HARDWARE: 

Para suportar todas as aplicações, fornecemos hardware de última geração homologado 

para o uso na Vitrea, trabalhando com alta qualidade e 

proporcionando produtividade e confiabilidade.  

Este novo sistema trabalha com o Processador Intel® Xeon® 

W-2133. Este processador de 6 núcleos, 12 threads a 3.6Ghz, 

com memoria rápida, cache, de 8.25 MB, permite uma alta 

capacidade de processamento, que aliado aos 32 GB de 

memória RAM, proporcionam alta performance para a Vitrea. 

Este novo hardware complementa a base para entrega de uma 

solução de um sistema novo e atualizado e com o sistema 

operacional para Windows 10 Pro, que é a versão mais segura do Windows!  

O Windows 10 fornece proteção abrangente com: 

 Central de segurança do Windows defender 

 Proteção contra ransomware 

 Firewall do Windows 

 WINDOWS DEFENDER ANTIVÍRUS: Proteção completa, 

integrada e contínua. Padrão, nada a ser comprado. Não há 

nada a instalar. Nenhuma configuração, assinatura ou 

nagware. 

A nova plataforma além de mais segura, conta com a garantia e suporte do fabricante, 

com suporte otimizado o seu novo hardware também terá cobertura em prazos 

reduzidos. 
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 Esta poderosa estação de trabalho possui ainda uma placa gráfica (GPU) de 5 GB de 

memória GDDR5 com até 140 GB/s de largura de banda, 

que fornecem a capacidade de movimentar dados mais 

rapidamente para a GPU. A P2000 oferece um 

desempenho de visualização até 50% superior do que a 

geração anterior. Os 1024 Cuda Cores Pascal CUDA podem 

gerar até 3 TFLOPS de desempenho em FP32.  

 

O Monitor LCD com retroiluminação LED - 24" oferecido possui painel em IPS com 

resolução nativa de 2560x1440 pixels a 60 Hz, com brilho de 300 cd/m² e relação de 

contraste de 1000:1. Possui um tempo de resposta no modo normal de 8 ms (5 ms no 

rápido) suporte de cor para 16,7 milhões de cores 

e é recomendado para preparação de imagens, 

sem a pretensão de laudo médico. A tela possui 

revestimento anti-ofuscamento (3H Hard 

Coating) 

Dimensões (LxPxA) com apoio 53,9 x 18 x 

35.7~48,7cm. 
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CT LUNG - ANÁLISE DE NÓDULO PULMONAR 

Esta é uma solução avançada que permite a análise dos nódulos pulmonares de forma 

extremamente rápida devido a segmentação automática dos pulmões e vias aéreas, 

gerando informações de volume, diâmetro, densidade mínima e máxima, podendo ainda 

identificar a localização. Permite visualização de até 3 exames para comparação com 

auxiliando a identificação da progressão ou redução dos nódulos, com a seleção com um 

clique no nódulo que já o localiza em todos os estudos facilitando a comparação do 

mesmo.  Realiza contorno automático para todas as medidas incluindo diâmetro 

máximo e perpendicular no eixo curto, diâmetro efetivo, tempo decorrido, tempo de 

duplicação e taxa de crescimento.  

 

Principais benefícios: 

 Segmentação automatizada de pulmão e vias aéreas com predefinições 

especializadas para visualização 

 Ferramentas de segmentação de nódulo pulmonar com um clique para incluir 

nódulos sólidos e opacidade em vidro fosco Nódulos (GGO) 

 Quantificação de nódulos pulmonares com crescimento e tempos de duplicação 

em estudos comparativos 
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CT LUNG – QUANTIFICAÇÃO DE ENFISEMA  

Permite segmentação automática do pulmão direito, esquerdo e vias aéreas, visualização 

de densidades pulmonares com mapa de cor definido por faixa de Hounsfield Unit (HU), 

exibe resultado de quantificação com faixa de densidade de HU, medidas volumétricas, 

densidade indexada pulmonar, medidas de PD15%, histograma e comparação de lobo 

superior e inferior com índices de densidades. 

O software permite ainda o ajuste dos limiares de densidades para otimização dos 

intervalos de HU, geração de relatórios de quantificação de densidades com possibilidade 

de sobreposição no gráfico de histograma, exporta valores de densidade de curvas para 

tabelas CSV ou copia para uma área de transferência para inserção em um relatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇO: 

 

VALOR DO EQUIPAMENTO: R$ 1.103.000,00 (um milhão cento e três mil reais). 
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Validade da Proposta: 

Prazo de validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da 

mesma. 

 

Prazo e local de entrega: 

O prazo de entrega será de até 180 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de 

Compra e Venda. 

 

Pagamento: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após comprovada a prestação do serviço e 

entrega do produto, mediante nota fiscal/fatura. 

 

Prazo de Garantia: 

O equipamento ora ofertado possui garantia integral de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da entrega, aceite do equipamento, instalação e Treinamento da equipe, e abrangerá a 

manutenção preventiva e corretiva com funcionamento de peças sem nenhum custo para a 

entidade a este título no período supra descrito, obrigando-se ainda, independentemente de ser 

ou não ser fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição dos equipamentos que apresentar 

defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para o 

Hospital.  

 

 

Condições de Garantia: 

A Garantia exclui materiais de consumo, sujeitos a desgastes naturais e os defeitos ou danos 

decorrentes de incêndio, inundação, acidentes originados de rede elétrica ou de rede de 

informática, choques mecânicos ou térmicos, uso inadequado do equipamento, negligência ou 

imperícia. 

É de responsabilidade do comprador a adoção de sistemas que evitem a contaminação e 

proliferação de vírus ou similares pela rede de computadores pelas quais os equipamentos da 

proponente estejam conectados. Fica ciente o comprador que caso o (s) equipamento (s) sejam 

submetidos a conexões na internet ou acesso direto a arquivos contaminados, incluindo seus 

acessórios, este se responsabilizará por danos causados ao equipamento, oriundos dos vírus ou 

similares  causados por esta conexão assim como outros danos, ficando estabelecido que caso 

estes eventos ocorram durante o período de garantia do equipamento, a CMB se reserva ao 

direito de cobrar pela prestação de possíveis serviços de assistências técnicas que por porventura 

possam surgir. 
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Instalação 

Declaramos que a instalação do equipamento, será realizada pela Canon Medical Systems do Brasil 

Ltda, sem ônus ao hospital. 

Prazo de Instalação e Calibração do Equipamento: Máximo de 15 (quinze) dias contados a 

partir da entrega do Equipamento junto às dependências do Hutrin. Considerar-se-á instalado 

e aceito o Equipamento quando da realização do primeiro exame pela Unidade. 

 

Condições de Instalação: 

 

É de responsabilidade do cliente providenciar em tempo hábil, e às suas expensas, visando o bom 

funcionamento do equipamento adquirido, os itens abaixo relacionados: 

 Todos os serviços e materiais de construção civil, mecânica e elétrica; 

 Equipamentos necessários, além de energia elétrica, iluminação, água e dreno no local de 

instalação; 

 Tomadas AC do tipo 02 (dois) pinos e 1 (um) terra (tipo computador);  

 Aterramento de acordo com as normas técnicas ABNT 5410; 

 

 

 Salas de exames com ar condicionado e temperatura ambiental de 20°C a 22°C e umidade 

relativa do ar em torno de 60%, sem condensação; 

 Cabos de alta tensão, dutos elétricos, hidráulicos e de gás; 

 

E adicionalmente, os itens abaixo, específicos para: 

 

 

Equipamentos de Tomografia Computadorizada: 

 Pisos nivelados para as salas de exames; 

 Todas as salas de acordo com os projetos fornecidos pelo FABRICANTE. 

 

A proponente não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de 

providências pelo cliente com relação à falta de observância dos itens elencados e 

recomendados. 

 

 

Condições de Armazenagem 

 

Caso o EQUIPAMENTO fique armazenado nas dependências do cliente ou em algum lugar 

indicado ou contratado por este, deverão ser observadas as seguintes condições gerais de 

armazenamento:  

 

 Local coberto e fechado, protegido do sol e da chuva; 

 Temperatura ambiente: - 5°C a 40°C; 
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 Umidade relativa do ar: 40% a 80% (sem condensação); 

 Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa; 

 Vibração: 9.8 m/s2 (1G) ou menos (durante o armazenamento); 19.6 m/s2 (2G) ou menos 

(durante o transporte – valido para CT e RM). 

a) A CMB não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de 

providências pelo COMPRADOR acerca das providências para instalação dos equipamentos; 

A CMB não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de providências 

pelo COMPRADOR com relação à falta de observância dos requisitos de armazenagem. 

 

 

Treinamento: 

Será fornecido pela Canon Medical Systems do Brasil Ltda., programa de treinamento para a 

utilização do equipamento para os membros que operacionalizarão o equipamento no local de 

instalação, em horário e data a serem agendados com o setor responsável, sem ônus ao hospital. 

 

Assistência técnica: 

Declaramos que a assistência técnica será prestada “in loco” diretamente pela Canon Medical 

Systems do Brasil Ltda., representante exclusivo da Canon Medical Systems Corporation. 

 

A Canon Medical Systems do Brasil Ltda., dispõe de infraestrutura suficiente para prestar 

Assistência a seus clientes da área de diagnóstico pôr Imagem, em todo o território brasileiro, com 

profissionais qualificados, sem ônus a entidade. 

 

Para abertura de chamados, serviço suporte técnico deverá ser através do número do nosso 

COLABORATIVE CENTER 0800-8674422. 

 

 

Declarações: 

 

- Declaramos que o preço ofertado é absolutamente líquido e nele estão computadas todas as 

despesas que incidem sobre o objeto, tais como impostos, encargos sociais, fretes, etc., as quais 

ficarão por conta da CONTRATADA. 

 

- Declaramos inexistir impedimento à nossa habilitação para participar de processos públicos, 

como também, estamos cientes que deveremos declará-los caso ocorram durante o andamento 

deste processo. 

 

- Declaramos para os devidos fins, que os preços apresentados contemplam todos os custos 

diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, entre outros: 

tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
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- Declaramos para os devidos fins, que o equipamento ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Termo de Referência e que estamos de acordo com o edital e exigências. 

 

- Declaramos que o equipamento ofertado é novo, sem uso e fabricado com material de primeira 

linha.  

 

- Declaramos a disponibilidade de peças de reposição, acessórios, insumos e serviço de reparos 

por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da aceitação definitiva, para os equipamentos da 

TC ofertada. 

 

- Declaramos fornecimento de todos os equipamentos, dispositivos, softwares, sistemas, peças e 

acessórios complementares para a realização do serviço de tomografia. 

 

- Declaramos que a Assistência Técnica será prestada diretamente pela Canon Medical Systems do 

Brasil "In Loco". 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 



–– 

 

 

Anexo IV – Termo de Garantia e Condições Gerais de Fornecimento 
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Campinas (SP), 30 de julho de 2020. 

 

AO 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Trindade - GO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 037/2020 

TIPO MENOR PREÇO. 

 

OBJETO: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TOMOGRÁFO MULTISLICE 16 CANAIS. 

 

 

“ANEXO IV – TERMO DE GARANTIA E CONDIÇOES GERAIS DE FORNECIMENTO. 

 
 

 

Prazo de Garantia: 

O equipamento ora ofertado possui garantia integral de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da entrega, aceite do equipamento, instalação e Treinamento da equipe, e abrangerá a 

manutenção preventiva e corretiva com funcionamento de peças sem nenhum custo para a 

entidade a este título no período supra descrito, obrigando-se ainda, independentemente de ser 

ou não ser fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição dos equipamentos que apresentar 

defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para o 

Hospital.  

 

 

Condições de Garantia: 

A Garantia exclui materiais de consumo, sujeitos a desgastes naturais e os defeitos ou danos 

decorrentes de incêndio, inundação, acidentes originados de rede elétrica ou de rede de 

informática, choques mecânicos ou térmicos, uso inadequado do equipamento, negligência ou 

imperícia. 

É de responsabilidade do comprador a adoção de sistemas que evitem a contaminação e 

proliferação de vírus ou similares pela rede de computadores pelas quais os equipamentos da 

proponente estejam conectados. Fica ciente o comprador que caso o (s) equipamento (s) sejam 

submetidos a conexões na internet ou acesso direto a arquivos contaminados, incluindo seus 

acessórios, este se responsabilizará por danos causados ao equipamento, oriundos dos vírus ou 

similares  causados por esta conexão assim como outros danos, ficando estabelecido que caso 

estes eventos ocorram durante o período de garantia do equipamento, a CMB se reserva ao 

direito de cobrar pela prestação de possíveis serviços de assistências técnicas que por porventura 

possam surgir. 
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Prazo e local de entrega: 

O prazo de entrega será de até 180 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de 

Compra e Venda. 

 

 

Instalação 

Declaramos que a instalação do equipamento, será realizada pela Canon Medical Systems do Brasil 

Ltda, sem ônus ao hospital. 

Prazo de Instalação e Calibração do Equipamento: Máximo de 15 (quinze) dias contados a 

partir da entrega do Equipamento junto às dependências do Hutrin. Considerar-se-á instalado 

e aceito o Equipamento quando da realização do primeiro exame pela Unidade. 

 

 

 

Condições de Instalação: 

 

É de responsabilidade do cliente providenciar em tempo hábil, e às suas expensas, visando o bom 

funcionamento do equipamento adquirido, os itens abaixo relacionados: 

 Todos os serviços e materiais de construção civil, mecânica e elétrica; 

 Equipamentos necessários, além de energia elétrica, iluminação, água e dreno no local de 

instalação; 

 Tomadas AC do tipo 02 (dois) pinos e 1 (um) terra (tipo computador);  

 Aterramento de acordo com as normas técnicas ABNT 5410; 

 Salas de exames com ar condicionado e temperatura ambiental de 20°C a 22°C e umidade 

relativa do ar em torno de 60%, sem condensação; 

 Cabos de alta tensão, dutos elétricos, hidráulicos e de gás; 

 

E adicionalmente, os itens abaixo, específicos para: 

 

 

Equipamentos de Tomografia Computadorizada: 

 Pisos nivelados para as salas de exames; 

 Todas as salas de acordo com os projetos fornecidos pelo FABRICANTE. 

 

A proponente não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de 

providências pelo cliente com relação à falta de observância dos itens elencados e 

recomendados. 
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Condições de Armazenagem 

 

Caso o EQUIPAMENTO fique armazenado nas dependências do cliente ou em algum lugar 

indicado ou contratado por este, deverão ser observadas as seguintes condições gerais de 

armazenamento:  

 

 Local coberto e fechado, protegido do sol e da chuva; 

 Temperatura ambiente: - 5°C a 40°C; 

 Umidade relativa do ar: 40% a 80% (sem condensação); 

 Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa; 

 Vibração: 9.8 m/s2 (1G) ou menos (durante o armazenamento); 19.6 m/s2 (2G) ou menos 

(durante o transporte – valido para CT e RM). 

a) A CMB não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de 

providências pelo COMPRADOR acerca das providências para instalação dos equipamentos; 

A CMB não se responsabiliza por danos aos equipamentos causados por falta de providências 

pelo COMPRADOR com relação à falta de observância dos requisitos de armazenagem. 

 

Treinamento: 

Será fornecido pela Canon Medical Systems do Brasil Ltda., programa de treinamento para a 

utilização do equipamento para os membros que operacionalizarão o equipamento no local de 

instalação, em horário e data a serem agendados com o setor responsável, sem ônus ao hospital. 

 

Assistência técnica: 

Declaramos que a assistência técnica será prestada “in loco” diretamente pela Canon Medical 

Systems do Brasil Ltda., representante exclusivo da Canon Medical Systems Corporation. 

 

A Canon Medical Systems do Brasil Ltda., dispõe de infraestrutura suficiente para prestar 

Assistência a seus clientes da área de diagnóstico pôr Imagem, em todo o território brasileiro, com 

profissionais qualificados, sem ônus a entidade. 

 

Para abertura de chamados, serviço suporte técnico deverá ser através do número do nosso 

COLABORATIVE CENTER 0800-8674422. 

 

Atenciosamente, 

 


		2020-07-31T15:23:37-0300
	MARLY SAYURI EISHIMA:11089659890


		2020-07-31T17:08:22-0300
	ANDRE FONSECA LEME:27522619858




