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Campinas (SP), 20 de junho de 2022. 

 

AO 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

Juruti - PA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - REPETIÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01104001/22 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA. 

 

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO – ITEM 01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO. 

 

Ilmo. Pregoeiro e Comissão,  

 

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

46.563.938/0014-35, vem tempestivamente, solicitar IMPUGNAÇÃO do Edital - ITEM 01- 

TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, pelos seguintes motivos: 

 

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que o texto esta incompleto, faltando 

informações importantes, no entanto, verificamos no texto trazido que alguns pontos impedem o 

equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e 

economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla 

concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma 

regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher 

a mais vantajosa para administração pública.  

 

ALTERAÇÕES – ITEM 01 TÓMOGRAFO 

 

Para que haja equilíbrio técnico, maior participação de fornecedores e economicidade no pregão é 

mandatório os seguintes ajustes: 

 

➔ Onde se lê: “capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 90 

segundos” 

➔ Ajustar para: “capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 50 

segundos” 

Justificativa: Equipamentos aplicados a esse nicho de mercado (16 canais – 2,0 MHU) comumente 

possuem cobertura de detector que variam entre 1,1 e 1,6 cm, com rotação mínima (360°) de 0,75s 

a 1s. Com esses parâmetros, em 50 segundos de aquisição contínua é possível realizar a aquisição 

de estruturas com mais de 106 cm (a depender do pitch aplicado) – o que equivaleria a aquisições 

bastante longas e completas (tórax + abdome + pelve). Dessa forma o ajuste acima não fere a 
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performance técnica/clínica do equipamento pretendido, e maximiza o termo à busca de extração 

máxima do investimento público através da melhor competitividade comercial entre os fabricantes. 

Vale destacar que alteração acima proposta é mandatória para que a Canon Medical possa 

participar do processo. 

 

➔ Onde se lê: “capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min;” 

➔ Ajustar para: “capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 330 KHU/min;” 

Justificativa: O ajuste mencionado baliza o texto permitindo uma maior competitividade ao 

certame garantindo que os diferentes fornecedores possam participar do certame com 

equipamentos equivalentes entre si, não favorecendo comercialmente nenhuma empresa e 

consequentemente aumentando a competitividade comercial do processo, o que maximiza o 

investimento público. Destaca-se que o ajuste aqui proposto é mandatório para a participação da 

Canon Medical de modo competitivo.  

 

Ainda, a fim de extrair a máxima potencialização do investimento simultâneo à um melhor retorno 

à instituição e à população dependente do serviço, sugerimos os seguintes ajustes: 

 

➔ Onde se lê: “faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma” 

➔ Ajustar para: “faixa de corrente do tubo: 13 até 300ma” 

Justificativa: Ao determinar uma faixa de corrente mais ampla a qual o tubo irá trabalhar teremos 

maior assertividade e otimização do investimento público visando o atendimento dos mais 

diversos espectros de perfil corpóreo de paciente. O motivo disso é que pacientes de maior 

densidade corpórea (como os bariátricos), requisitam naturalmente que se eleve a corrente do 

tubo (até 300 mA) para que se obtenha imagem em adequado nível de sinal e contraste. De modo 

que o equipamento visa atender agenda pública de saúde, é de suma importância considerar 

inclusão desse biotipo de paciente, buscando maximização da lei de atendimento universalista 

proposta pelo SUS. Vale frisar que todos os fabricantes possuem habilidade de atendimento ao 

sugerido, não havendo nem gerando, portanto, caráter de direcionamento. 

 

➔ Incluir: “capacidade de carga sobre a mesa de até 220 kg” 

Justificativa: Uma vez que o equipamento seja destinado ao atendimento universal da saúde, 

assegurada pelo SUS, abrangendo a todos os perfis corpóreos – desde pacientes infantis até o 

público bariátrico, sempre zelando pela isonomia de qualidade de atendimento, a democratização 

do equipamento deve ser exigida. Para tanto, a inclusão do parâmetro acima mencionado visa 

garantir que o equipamento seja capaz de realizar exames sem restrição de perfil corpóreo, 

incluindo aqueles pacientes bariátricos, que além do próprio paciente, também demandando de 

acessórios de posicionamento e imobilização – os quais também contabilizam na carga sobre a 

mesa. Dessa maneira, isso promove efetivamente que não haja exclusão de pacientes por seu 

perfil físico no serviço, extraindo o máximo de potencialidade do equipamento licitado a partir do 

investimento, garantindo, portanto, que o sistema público de atendimento em saúde 

comprometa-se pela universalidade do acesso ao diagnóstico de todos seus pacientes. Vale 

destacar que o ajuste é plenamente habilitado a ser atendido por todos os principais fabricantes 
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de equipamentos de tomografia computadorizada, sem que haja quaisquer reservas de mercado. 

 

➔ Incluir: “Software redutor de artefatos metálicos para próteses extensas (tipo i-MAR, MAR, 

o-MAR, SEMAR, etc)” 

Justificativa: Tratando-se de um serviço público de saúde, que visa o atendimento pleno dos mais 

diversos públicos, é de fundamental importância considerar algoritmos capazes de fornecer 

imagens seguras de diagnostico também de pacientes portadores de próteses metálicas – das 

mais extensas às menores – assegurando que esse perfil de paciente também receberá 

diagnóstico. Ao não prever tal capacidade, a instituição possivelmente ficará sem a plena 

capacidade de fornecer diagnóstico aos pacientes que eventualmente possuam metais em seu 

corpo (marca-passo; prótese de quadril/femural; fios de Kirschner, dentre outros muito comuns). 

Vale ressaltar que todos os fabricantes possuem algoritmos reconstruções capazes de minimizar 

os ruídos/artefatos causados pelos materiais metálicos, e, portanto, esse ajuste poderá ser 

atendido plenamente por todos. 

 

➔ Incluir: “01 (unid.) Estabilizador externo compatível com a potência do gerador do 

equipamento ofertado, com proteção de sub / sobre pico da tensão;” 

Justificativa: Para garantir a proteção do equipamento, é necessário solicitar um sistema de 

estabilização e que o mesmo 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 externos que suportem variações de tensão superiores a 10% irá garantir uma 

maior segurança do investimento público. 

 

 

ESCLARECIMENTO: 

 

Onde se lê: PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. 

➔ Será aceito:  PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS. 

➔ Justificativa:  A Canon tem muito interesse de participar do processo em epigrafe, 

porém, atualmente enfrentamos um cenário de crise global, desafiador e instável nas 

cadeias de suprimento em diversos segmentos, como equipamentos médicos, 

eletroeletrônicos, embalagens e carros, motivada por conflitos entre Russa e Ucrânia (os 

embargos) e somado ao Lockdown na China, fatos estes os quais têm afetado 

significativamente não somente os insumos, mas sim toda a economia global, impactando 

diretamente na fabricação e disponibilização dos equipamentos, não somente em relação 

à Canon Medical, mas com todas as demais empresas atuantes no mercado.  

Com isso, as empresas vêm sofrendo um aumento nos prazos de produção e logística para 

atender as demandas na esfera global. Assim, pelos motivos acima expostos, gostaríamos 

de saber se será aceito prazo de entrega até 240 dias”. 
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A SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO PRAZO DE ENTREGA É FUNDAMENTAL PARA QUE 

HAJA AMPLA CONCORRENCIA NO CERTAME. 

 

DO PEDIDO: 

Senhor Pregoeiro, considerando a real necessidade da reformulação das especificações 

técnicas da descrição e do prazo de entrega do Item 01 – TOMOGRAFO 

COMPUTADORIZADO  deste instrumento convocatório e comprovando os vícios presente nele, 

serve a presente para requerer à V.Sas., em respeito aos princípios norteadores da licitação o 

deferimento da presente IMPUGNAÇÃO DO EDITAL para alteração do edital, para que nós e as 

demais empresas do ramo possamos elaborar nossa proposta em igualdade de condições, 

propiciando a este Órgão Público, a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa e 

principalmente aquisições de equipamentos com tecnologias atuais. 

  

Nestes Termos, 

Pede Deferimento 

 

Atenciosamente, 

 


