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Processo Licitatório n° 095/2020 

Pregão Eletrônico n° 020/2020 

Objeto: Constitui objeto da licitação a aquisição e equipamento aparelho de raio X, 

fixo, digital para uso no Núcleo Municipal de Saúde, conforme Portaria n° 716, de 

06 de abril de 2020 

Resposta à impugnação KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 

INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

Face a impugnação interposta pela empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil 

Industria de Equipamentos Médicos LTDA. Alega em apertada síntese que o pregão em 

questão apresenta direcionamentos nas especificações ora publicadas, de tal forma que a 

administração esclarece ainda com diversos registro vigentes na Anvisa os equipamentos 

que atendem integralmente o solicitado, não devendo restar entendimento diverso. 

De tal forma que trataremos os pontos elencados, vejamos: 

Itens - 1 e 2. 

Vejamos o que é explicitado pela própria impugnante e o que a mesma busca em 

sua peça de impugnação: 

“Justificativa: Quanto maior a corrente, menor deve ser o tempo de exposição 

para se conseguir uma imagem de qualidade” (Colacionado da impugnação); 

“Onde lê-se TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 1MS A 4S OU MAIOR.  

Leia-se TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4MS OU MENOR A 4S OU MAIOR.” 

Assim, pede-se a alteração da corrente solicitada e o aumento em 4 vezes do tempo 

de exposição mínimo, havendo cabal desacordo com a melhores práticas que preconizam 

baixíssimos tempos de exposição com combinações de uma alta variedade de faixas de 

corrente. 

Portanto, para os itens 1 e 2 nega-se o provimento, mantendo o descritivo ora 

publicado. 

Itens - 3. 

Alega a impugnante que a faixa de mAs depende de largos tempo de exposição, 

isso ocorre, quando se tem faixa de corrente com valores restritos e tempos de exposições 

com ponto de partido elevado. Para o equipamento pretendido tem-se a descrição de 

capacidade, já que é a unidade em mAs é dada por uma seleção de 630mA e 1 segundos 

de tempo de disparo, sendo essa necessária para elevação da capacidade de disparos. 
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De tal forma que nega-se provimento para este ponto. 

Itens – 4. 

Face a alegação feita perante as estativas solicitadas, ocorre que o anseio da 

administração é por um equipamento com fixação de teto ou pendulares pelo fato de que, 

em um dos casos preserva-se um bem importantíssimo a administração, qual seja, o 

detector digital com aplicação simplificada e capaz de fazer ambas as rotinas de 

atendimento, tanto de mesa, quanto de mural com o mesmo detector. 

Para o equipamento com estrutura de teto, o que se busca é uma melhor ergonomia 

para utilização dentre as teremos dentre eles a facilidade de posicionamento do tubo, o 

equipamento com estativa telescópica de teto, permite fácil acesso ao paciente uma vez 

que tem-se toda a estrutura de suporte de raios-x presa ao teto, ou seja, a manipulação do 

paciente na mesa de raios-x e o acompanhamento dos procedimentos quando necessários 

é facilitado pela otimização do espaço da sala. 

A execução de exames em macas uma vez que o equipamento corre livremente 

por trilhos presos ao teto, sendo altamente sugestivo em sistema de alto fluxo de 

pacientes, por serem de alta mobilidade.  

Já na vertente orientada a produtividade e ergonomia do equipamento, algumas 

facilidades de posicionamento do paciente são possíveis, com o giro do mural bucky, 

essencial para a tomada de imagens oblíquas e para melhor posicionamento de exames 

como o de cotovelos e ombros. Visto que o paciente não precisa se apoiar na mesa para a 

tomada desta imagem. Pelos motivos acima elencados, permanece a solicitação da 

estativa. 

Diante do exposto e com finalidade de comprovação da não restrição como 

informado, abaixo os equipamentos e seus respectivos registros. 

A PHILIPS tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 10216710347 
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A AGFA também tem modelo que atende integralmente ao edital sob registro na 

ANVISA número 80497200023 

 

A AGFA tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 80497200030 
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A GE tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 80071260235 

 

A VMI Tecnologias apresenta modelo que atenda a especificação do edital, sob 

registro 81583780001. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA ANTÔNIO MANOEL, 505 – BAIRRO JK - (34) 3851-2063 

 

A SHIMADZU tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na 

ANVISA número 10369010073 

 

A SIEMENS tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 10345162078 
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Itens – 5  

Isto posto, salienta-se que para que seja atingido o objetivo do certame em 

epígrafe, bem como sejam cumpridos os princípios norteadores do procedimento 

licitatório, é necessário que esta Administração se digne a alterar o texto editalício, nos 

seguintes termos: Onde se lê: 9.000RPM a 60Hz; Leia-se: 9.000RPM a 180Hz. 

Considerando o princípio da razoabilidade, diferenças mínimas como essas e que não 

alteram características funcionais do equipamento, serão aceitas. Pelo exposto, julgamos 

parcialmente procedente a impugnação ora apresentada.  

Itens – 6, 7,8  

Resta claro que o solicitado pela impugnante visa redução da qualidade do 

equipamento pretendido, visto que em todos os pontos elencados, o que se busca é a 

redução da especificação pretendida. 

Veja, que o que pretende em suma é a redução da matriz de pixels e a ampliação 

do tamanho do pixel, ambos em contramão das melhores práticas radiológicas que visam 

a aquisição do maior volume de imagem possível com apenas um disparo.  

Ainda, no que tange a estação de trabalho, componentes correlatos ao computador 

são de fácil acesso mercadológico e não restringe a participação de diversos outros 

concorrentes, visto que a tecnologia aplicada aos computadores evoluiu muito com o 

passar do tempo. 
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De tal forma que nega-se provimento para estes pontos, uma vez que, num 

universo de fabricante e para atender as expectativas locais, mantem-se o descritivo ora 

publicado. 

Itens – 9 

Não há nenhuma especificação em específico para o PACS, uma vez que, a função 

de distribuição deve ser mantida e desempenhada com performance pelo fornecedor do 

equipamento de raios-x, desde que atenda a ampla distribuição de imagens sem limites 

de acessos. 

 

Carmo do Paranaíba, 08 de outubro de 2020. 

 

Talita Gontijo Mendes 

Coordenadora da Policlínica Municipal 


