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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001-09/2022-FMS-PE 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 156/2021) 

 

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, vem, respeitosamente, requerer o esclarecimento dos 

pontos abaixo especificados. 

 
ITEM 1 

Onde consta: 

monitor para aprimoramento de imagem com protocolo (DICOM Comunicação 

de Imagens Digitais em Medicina) 

Entende-se que a estação solicitada é a comum exigida junto aos digitalizadores, que 

são estações de trabalho consideradas locais de aquisição e transferência de 

informações e imagens. Ao passo que Monitor grau médico (em conformidade com o 

padrão DICOM), são monitores recomendados para estações de laudos direcionadas 

ao médico radiologista. O ambiente utilizado como sala de laudos, normalmente, é 

diferente daquele onde se encontram as estações de aquisição e processamento, o 

que impossibilita o compartilhamento da mesma estação pelo técnico e o médico 

radiologista. Principalmente, levando em consideração que caso haja um 

compartilhamento dessa estação enquanto o médico estiver laudando poderá ocorrer 

significativa redução do fluxo de trabalho e produtividade do setor, além de aumentar 

consideravelmente o custo para a aquisição do item, uma vez que, monitor Dicom para 

diagnóstico pode custar até 70 vezes o valor de um monitor convencional com 

tamanho comparável. Dessa forma, a alteração proposta irá garantir ao órgão a 

aquisição de um equipamento que atenderá plenamente as necessidades da 

instituição, sem perdas ou custos adicionais com monitor em conformidade com o 

padrão DICOM que são totalmente dispensáveis pela incompatibilidade com a real 

finalidade do item: “sistema de digitalização de imagens radiográficas”, cuja estação 

de trabalho se destina a aquisição e processamento de imagens radiológicas e não a 

realização de laudos. A especificação presente não trará um ganho considerável a 

instituição, pois não se destinará ao ambiente correto para sua utilização, assim vai 
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apenas aumentar o custo de aquisição do objeto não trazendo o benefício desejável, 

por todo o exposto sugerimos a alteração. Dessa forma, questionamos: pode-se 

considerar que serão aceitos equipamentos com monitores comuns de 2MP?  

 

Onde consta: 

resolução de escala de cinza e aquisição de dados de 16 A 20 Bits/pixel. 

Questionamos: visto que a solicitação restringe a participação da maioria dos 

fabricantes presentes no mercado e sabendo que a resolução em pixels/mm garante 

uma resolução superior e maior possibilidade de avaliação das imagens, pode-se 

considerar que serão aceitos equipamentos com nível de gradação de cinza de 

no mínimo 12 bits (4.096 passos)? 

 

Onde consta: 

Sistema de captura digital de imagens radiográficas, monocassete com 

capacidade de processar até 44 placas do tamanho 35x43 por hora 

comprovado em catalogo original do fabricante 

Questionamos: visto que manuais técnicos dos equipamentos são, comumente, os 

documentos oficiais utilizados para avaliação das propostas ofertadas, pode-se 

considerar que serão aceitas comprovações das características ofertadas via 

catálogo ou manual? 

 

 Onde consta: 

para radiologia geral, exceto mamografia  

Questionamos: não ficou suficientemente clara esta solicitação, já que não há 

nenhuma outra menção a aquisição de imagens de mamografia no processo. Assim, 

pode-se considerar que os equipamentos ofertados devem possuir apenas a 

monitoração de radiologia geral? 

 

Onde consta: 

Instalação, treinamento e aplicação por conta do fabricante/marca, acompanha 

01 nobreak compatível com todo o Sistema CR/DRY. 

Questionamos: Não há outras informações relativas a impressora (DRY) no descritivo, 

fazendo com que esta solicitação cause dúvidas com relação ao sistema exato a ser 

ofertado no processo. Assim, perguntamos objetivamente: pode-se considerar que 

houve equívoco na especificação e não deverá ser ofertada impressora (DRY)? 
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Entende-se que são características simples e que não afetarão a funcionalidade do 

equipamento, bem como não interfere na qualidade das imagens adquiridas. Portanto, 

a aceitação das características tornará possível ampla participação. 

 

 
Certos de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos. 

 

  Nova Lima, 26 de Janeiro de 2022. 

 

 

________________________________________ 

Konica Minolta Healthcare Do Brasil 
Indústria De Equipamentos Médicos Ltda. 

CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85 
Nayara Martins Santos de Almeida Felipe 


