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PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista

Comissão de Licitações
Pregão Eletrônico - 008/2022

Fornecedor CPF/CNPJ Data Pedido Situação Embasamento

CANON MEDICAL
SYSTEMS DO BRASIL

46.563.938/0014-35 21/03/2022 -
16:15

PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

Indeferido
23/03/2022

A empresa Canon Medical Systems do Brasil
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-
35, vem, nos termos da Lei Federal e suas
alterações, solicitar ESCLARECIMENTO dos
termos do edital da licitação em epígrafe, visando
esclarecer os termos do edital quanto as questões
Técnicas no ITEM 01 – APARELHO DE
ULTRASSOM, pelos seguintes motivos:

ESCLARECER:

Onde se lê: WIFI
&#61672; Alterar para: [Retirar]
&#61672; Justificativa: A alteração permite que
cada empresa oferte solução compatível a seu
equipamento, não interferindo no desempenho do
mesmo.

Onde se lê: mínimo de 1.800 frames/seg
&#61672; Será aceito: mínimo de 1.100
frames/seg
&#61672; Justificativa: O frame rate diz respeito
à taxa de imagens exibidas a cada segundo, uma
taxa elevada garante maior resolução e velocidade
de exibição da imagem, porém, o olho humano
possui limitações, e acima de uma taxa de 200fps,
qualquer alteração já não é mais perceptível à
olho nu.
Portanto, a alteração não representa rebaixamento
na qualidade clínica do exame e na resolução da
imagem.

Onde se lê: faixa dinâmica de igual ou superior a
280 db
&#61672; Será aceito: faixa dinâmica de igual
ou superior a 210 db
&#61672; Justificativa: A faixa dinâmica
determina a quantidade de tons de cinza que a
imagem possui, e como um todo o contraste da
imagem.
Os equipamentos de ultrassom atuais possuem
diversos softwares de melhoramento de imagem
em comparação com equipamentos antigos onde
a imagem era mais “pura”, sendo assim podemos
afirmar que um equipamento com número inferior
de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que
equipamentos com números mais elevados,
justamente pela presença desses softwares.

Onde se lê: com tela digital touch screen de no
mínimo 12”
&#61672; Será aceito: com tela digital touch
screen de no mínimo 10”
&#61672; Justificativa: A alteração permite que
cada empresa oferte solução compatível a seu
equipamento, não interferindo no desempenho do
mesmo.

Onde se lê: Fonte bivolt automático
&#61672; Será aceito: Fonte bivolt automático
ou através de nobreak bivolt automático
&#61672; Justificativa: Ampla concorrencia

Resposta: Em resposta a sua solicitação informamos:
- A conectividade WIFI está presente em diversos equipamentos e facilita a transferência de dados. Mantemos o solicitado no descritivo.
- A taxa de quadros por segundo é importante na visão geral da qualidade de imagem. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Entendemos que a faixa dinâmica é de grande importância na formação de imagem de qualidade. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Uma tela touch screen de 12" ou maior, ajuda na visualização dos comandos e no workflow. Mantemos o solicitado no descritivo.
- Bivolt automático evita acidentes que possam prejudicar o equipamento. Mantemos o solicitado no descritivo.


