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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 (Processo Administrativo n.º 156/2021) 

 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 001-09/2022- FMS 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção aos questionamentos levantados na data de 26/01/2022 às 16:57:26 

horas pela empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de 

Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na 

Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, 

CEP 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, que informa 

dúvidas sobre condições do Pregão Eletrônico supra mencionado e sobre elas 

solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder: 

 

Pergunta: Pode-se considerar que serão aceitos equipamentos com monitores 

comuns de 2MP? 

Resposta: De acordo com a resolução 2107 de 2014 do CFM, é de 

responsabilidade do médico radiologista garantir certas condições que impactam 

diretamente na qualidade do diagnóstico. Dentre essas condições aparecem os 

monitores para visualização. 

A estação de trabalho e monitores devem conter as seguintes exigências: 

• Resolução espacial, de contraste, e luminância adequadas às 

características diagnósticas da modalidade. 

• Capacidade de reproduzir o estudo original, incluindo: controle interativo 

de brilho/contraste, capacidade de manipular rotação das imagens, acurácia em 

medidas de distância lineares com capacidade de mostrar dados clinicamente 

relevantes. 

Portanto, monitores comuns não servem para estações de trabalho de 

radiologia. Isso porque eles não possuem a gama de cores, contraste e outras 

requisitos técnicos fundamentais para uma descoberta. 
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Pergunta: Pode-se considerar que serão aceitos equipamentos com nível de 

gradação de cinza de no mínimo 12 bits (4.096 passos)? 

Resposta: Em relação a indagação “resolução de escala de cinza e aquisição 

de dados de 16 a 20Bits/pixel” não serão aceitos equipamentos com resolução 

menor que a especificada no Termo de Referência Anexo I do Edital. 

Pergunta: Pode-se considerar que serão aceitas comprovações das 

características ofertadas via catálogo ou manual? 

Resposta: Em relação ao catálogo/manual, serão aceitos os catálogos ou 

manual desde que indique as características do equipamento. 

Pergunta: Pode-se considerar que os equipamentos ofertados devem possuir 

apenas a monitoração de radiologia geral? 

Resposta: Devera possuir apenas monitoração para radiologia geral. 

Pergunta: Pode-se considerar que houve equívoco na especificação e não 

deverá ser ofertada impressora (DRY)? 

Resposta: A impressora não deverá ser ofertada. 

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 

quais também estamos dando ciência as demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Elan Jeovany Gonçalves da Silva 

Pregoeiro 
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