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DECISÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÕES DE 
ESCLARECIMENTOS CONTRA O EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO N. º 81/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 025/2018 

 
PRELIMINARES  

A Comissão Especial de Pregão, nomeada pela Resolução n. º 100/2018 comunica aos 

interessados que quanto ao recurso tempestivo interposto pela empresa GE HEALTHCARE DO 

BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO – HOSPITALARES LTDA. e as 

solicitações de esclarecimentos apresentada pelas empresas SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNÓSTICOS S.A e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., DECIDE: 

 
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTO: 

PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA questiona a exigência de Manual em português, para a 

empresa importa em publicidade de informações sigilosas e de propriedade intelectual do 

fabricante, razão pela qual pede a exclusão e, sucessivamente, a possibilidade de apresentação do 

manual técnico – operacional, com dados relativos ao funcionamento das máquinas e contato da 

assistência técnica. 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A questiona o mesmo ponto pertinente a entrega 

de manual e solicita que seja alterado o prazo de entrega do equipamento, além de afirmar que o 

descritivo do equipamento restringe sua participação no que diz respeito a taxa de amostragem 

além da questão já informada do transdutor. 

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 

LTDA, alega que ao verificar as exigências técnicas no descritivo do equipamento de ultrassom 

diagnóstico, notaram que faltaram várias informações de extrema importância que interferem no 

desempenho do equipamento bem como nos preços a serem ofertados. 

PEDIDOS 

PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, requer: 

 a) esclarecimento se deverá ser enviado até 2 (dois) transdutores de forma que eles 

juntos atendam a faixa de frequência solicitada ou se a oferta de um único, que atenda a 

faixa de frequência solicitada é suficiente. 

b) as principais fabricantes de equipamentos de ultrassom, possuem transdutores 

endocavitários na faixa de frequência de 3 a 9 MHz, onde não é entendida como uma 

necessidade frequências superiores a essa. É necessária também frequências para análises 

mais profundas. Solicita–se esclarecer quanto a aceitação da faixa de frequência de 3 a 9 

MHz para o transdutor endocavitário de forma a não cercear o certame. 

c) manuais técnicos em geral possuem informações sigilosas e de propriedade intelectual 

do fabricante do equipamento. A manutenção das atuais exigências poderá colocar em 

risco a confiabilidade e sigilo dos equipamentos e serem adquiridos, impossibilitando a 

participação das principais fabricantes do mercado – ou pelo menos daqueles que zelam 
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pela qualidade técnica dos seus produtos. Isto posto, solicita-se esclarecimentos quanto à 

possibilidade revisão ou retirada desta disposição do instrumento convocatório. 

d) solicita esclarecimento quando a aceitação para “A solução do problema do equipamento 

não poderá ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contatos a partir da 

abertura do chamado. 

 

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO – 

HOSPITALARES LTDA, requer: 

 

a) Não está sendo solicitado o transdutor transesofágico e isso não representa grande 

diferencial de produtos, pois trata-se de um transdutor de alto valor para sua compra 

futura e neste caso não se trata de benefício ao serviço; 

b) Alterar para transdutor multifrequencial endocavitário que atenda as frequências de no 

mínimo 5 até pelo menos 10MHz; 

c) Alterar para no mínimo 150.000 canais digitais de processamento. 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA., requer: 

a) Assistência Técnica – 15 dias úteis; 

b) Manual Técnico – Manual de operação (ANVISA) será enviado juntamente com o 

equipamento; 

c) Quanto a entrega do equipamento – solicita que o órgão reavalie o prazo de entrega 

estipulado no instrumento convocatório, tendo em vista que o mesmo não poderá ser 

atendido por nenhuma das empresas que ofertem equipamentos importados; 

d) Alterações no descritivo técnico do equipamento. 

 
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Considerando os questionamentos levantados pelas interessadas e considerando o 

solicitado pela Assessoria Jurídica através do seu Parecer jurídico n. º 025/2018, passamos ao 

Setor Técnico deste Consórcio para nova análise e reformulações, caso necessárias do descritivo do 

equipamento. 

 

APARELHO DE ULTRASSOM - Destinado a realização de exames em ginecologia, 

obstetrícia, mamas, medicina interna, músculo esquelético, partes moles, estruturas superficiais, 

vascular e possibilidade futura de aquisição de software em cardiologia com seus respectivos 

transdutores para adultos e pediátricos, inclusive transesofágico multiplanar. Equipamento 

transportável sobre rodízios com painel de controle ergonômico ou com ajuste de altura, monitor 

tela plana, LCD, flat painel de no mínimo 17 polegadas, mínimo de 50000 canais digitais, zoom 

congelado e em tempo real de pelo menos até 10X, mínimo de quatro portas para transdutores 

com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler colorido, pulsado e contínuo, Doppler tecidual 
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colorido e espectral incluído no equipamento. Power Angio e powerdoppler direcional; Modo - M; 

M+Doppler Color; Modo M anatômico, com possibilidade de execução em pós - processamento. 

Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de freqüências 

independentes para 2D e Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 1000fds para 

imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB, harmônica de tecido e harmônica de pulso 

invertido para transdutores. Cine Rewiew de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. HD interno de 

pelo menos 250 GB. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade 

de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em pelo menos 1, 

2 ou 4 imagens. DICOM 3.0. Drive (gravador) de DVD-RW para armazenamento de imagens e/ou 

clipes em CD ou DVD reprogramável, no formato JPEG/AVI ou MPEG (padrão Windows) ou DICOM 

com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em Pen Drive. Impressão 

direta em impressora comum (jato de tinta). Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. 

Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. 

Acompanhar os seguintes transdutores com pelo menos três freqüências selecionáveis para o 2D. 

Até 2 (dois) Transdutores multifrequencial linear que atenda as frequências de 5,0 a 18,0 Mhz; 

com no mínimo 128 elementos e profundidade de 100mm.  Acessórios: Até 2 (dois) Transdutores 

multifrequencial convexo que atenda as frequências de 3,5 a 8,0 Mhz. Transdutor multifrequencial 

Endocavitário que atenda as frequências de no mínimo 11 até pelo menos 14 Mhz.Vídeo Printer 

preto e branco, nobreak compatível com o equipamento e aquecedor de gel. Registro no Ministério 

da Saúde, garantia mínima de 12 meses. 

Diante a nova análise do Setor Técnico competente segue novo descritivo para o 

equipamento em foco: 

 

a) DESCRITIVO TÉCNICO: 

APARELHO DE ULTRASSOM - Destinado a realização de exames em ginecologia, obstetrícia, 

mamas, medicina interna, músculo esquelético, partes moles, estruturas superficiais, vascular e 

possibilidade futura de aquisição de software em cardiologia com seus respectivos transdutores 

para adultos e pediátricos, inclusive transesofágico multiplanar. Equipamento transportável sobre 

rodízios com painel de controle ergonômico ou com ajuste de altura, monitor tela plana, LCD, flat 

painel de no mínimo 17 polegadas, mínimo de 50000 canais digitais, zoom congelado e em tempo 

real de pelo menos até 10X, mínimo de quatro portas para transdutores com seleção eletrônica e 

sem adaptadores, Doppler colorido, pulsado e contínuo, Doppler tecidual colorido e espectral 

incluído no equipamento. Power Angio e powerdoppler direcional; Modo - M; M+Doppler Color; 

Modo M anatômico, com possibilidade de execução em pós - processamento. Transdutores 

multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e 

Doppler. Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 499 fds para imagem 2D. Faixa 

dinâmica de no mínimo 120dB, harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para 

transdutores. Cine Rewiew de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. HD interno de pelo menos 

250 GB. Possibilidade de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir 
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textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em pelo menos 1, 2 ou 4 

imagens. DICOM 3.0. Drive (gravador) de DVD-RW para armazenamento de imagens e/ou clipes 

em CD ou DVD reprogramável, no formato JPEG/AVI ou MPEG (padrão Windows) ou DICOM com 

visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em Pen Drive. Impressão direta 

em impressora comum (jato de tinta). Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Ícones 

Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. 

Acompanhar os seguintes transdutores com pelo menos três frequências selecionáveis para o 2D. 

Até 2 (dois) Transdutores multifrequencial linear que atenda as frequências de 5,0 até no máximo 

18,0 Mhz, de forma que eles juntos atendam a faixa de frequência solicitada e isoladamente 

funcionem em frequências distintas um do outro ou que um único atenda toda a faixa solicitada, 

com no mínimo 128 elementos e profundidade de 100mm.  Até 2 (dois) Transdutores 

multifrequencial convexo que atenda as frequências de 2,5 a até no máximo 8,0 Mhz, de forma que 

eles juntos atendam a faixa de frequência solicitada, e isoladamente funcionem em frequências 

distintas um do outro ou que um único atenda toda a faixa solicitada. Transdutor multifrequencial 

Endocavitário que atenda as frequências de no mínimo 3,0 até pelo menos 10 Mhz. Vídeo Printer 

preto e branco, nobreak compatível com o equipamento e aquecedor de gel. Registro no Ministério 

da Saúde, garantia mínima de 12 meses. 

 

b) MANUAL TÉCNICO E SERVIÇO OPERACIONAL 

Será aceito manual técnico operacional em português ou traduzido com informações 

quanto ao funcionamento e procedimento para verificação de problemas com limpeza, 

adequação do equipamento, bem como contato com a assistência técnica, 

periodicidade indicativa para execução da manutenção preventiva, podendo ser 

apresentadas em cópias ou em CD. 

c) ASSISTÊNCIA TÉCNICA – permanece 48 (quarenta e oito) horas, contatos a partir da 

abertura de chamado. 

a) ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: permanece o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, 

podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado 

durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração. 

 

a) DECISÃO 

Diante do relato e com base no Parecer Jurídico n. º 201/2018 e Parecer Técnico exarado 

pelo setor competente, esta Comissão declara parcialmente procedentes as razões apontadas, 

retificando alguns pontos do edital, inclusive o descritivo do item 001. 

Pato Branco, PR, 20 de setembro de 2018. 

 
 

Cacilda Aparecida Santos 

Pregoeira 
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