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Campinas, 15 de fevereiro de 2023. 

 

AO 

CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA  

MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ (CISAMESP) 

POUSO ALEGRE – MG 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2023 

 

 

OBJETO: Aquisição de um aparelho de ultrassom diagnóstico para atender às necessidades do CISAMESP 

 

 

REF.: A PEDIDO DE ALTERAÇÃO  

 

 

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem, 

solicitar alteração no Edital do Anexo VII – Termo de Referência em anexo – ITEM 01 – EQUIPAMENTO 

ECÓGRAFO ELETRÔNICO pelos seguintes motivos: 

 

 

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o 

equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, 

portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os 

licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a 

melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública. 

 

 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

 

➔ Onde se lê: Frame rate de pelo menos 1200 quadros por segundo em modo B. 

➔ Alterar para: Frame rate de pelo menos 1000 quadros por segundo em modo B. 

➔ 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: Software de leitura automática da biometria fetal. 

➔ Alterar para: Software de leitura automática ou manual da biometria fetal. 

➔ Justificativa: Entendemos que o cálculo da biometria fetal muitas vezes é pouco utilizado, devido ao 

tamanho do bebê e posicionamento do mesmo dentro do útero, solicitamos a alteração pois acreditamos 

que não compromete a qualidade do exame e também permite a ampla participação e que cada empresa 

oferte solução compatível a seu equipamento realizado. 
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PRAZO DE ENTREGA: 

 

➔ Onde se lê: 14.2. O objeto do presente Termo de referência será recebido pelos responsáveis 

designados pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da 

Ordem de Fornecimento.  

➔ Será aceito:  PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias úteis?  

➔ Justificativa: O prazo é necessário por se tratar de itens específicos com linha de produção por 

demanda e vale ressaltar a transição de ano letivo e as questões burocráticas.  

DO PEDIDO: 

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração do prazo de entrega acima citado 

para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a 

este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa. 

  

 A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no 

mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por 

este Órgão.  

  

 

Nestes Termos, 

  

Pede Deferimento  

  

Atenciosamente, 

 

 


