
 
            

                                              PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

                                                 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 02 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. 

Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, cujo objeto é a aquisição de 
APARELHO DE ULTRASSOM para atendimento das necessidades do CISAMESP.  

 

Impugnante: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
46.563.938/0014-35. 

1 – DA IMPUGNAÇÃO  

Resumidamente, a empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, mais uma vez alega 
que ao analisar as especificações técnicas do descritivo do Edital, verificou que alguns pontos 
supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando 
diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário. Por isso, solicita algumas 
alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os participantes possam 
apresentar suas propostas de forma regular. 

 

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL solicitou novamente a seguinte alteração: 

a) 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. 
Aduz que a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na 
resolução da imagem. 

 

2 – DOS PRESSUPOSTOS DA IMPUGNAÇÃO 

A impugnação é tempestiva, eis que protocolada em 22/02/2023, ou seja, no prazo conferido 
no item 9.1 do Pregão em referência, não tendo caráter protelatório, vez que vem 
devidamente fundamentada e subscrita, estando, portanto, em condições de julgamento pela 
Pregoeira designada. 

A formalização atende o disposto nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 e o parecer está sendo proferido em 
observância a legislação vigente. 

 

3 – DO JULGAMENTO  



 
Considerando a análise técnica, opino pela improcedência da solicitação, devendo ser mantida 
a redação do Edital. 

 

4 - CONCLUSÃO  

 A questão já foi analisada na impugnação anterior apresentada pela empresa, ocasião 
na qual foi informado que após análise da equipe técnica, em especial, dos médicos que 
realizam os exames de ultrassonografia, entendemos pela manutenção do frame rate de pelo 
menos 1200 quadros por segundo, devido a constante necessidade de avaliação de exames de 
alta complexidade que necessitam de aparelhos que possuem maior e melhor resolução. Caso 
seja realizada a alteração solicitada haverá redução na qualidade e resolução das imagens, e 
tal frame de 1.000 estão associados à aparelhos de resolução abaixo do que o serviço 
necessita. 

   

Portanto, a Pregoeira, opina pela improcedência da presente impugnação, mantendo o 
descritivo do Edital nº 001/2023. 

    

É o parecer. 

Pouso Alegre, 24 de fevereiro de 2023. 

 

 

                                                         Rutinéia Pereira Bannitz 

                                                                      Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                              PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

                                                 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO nº 02 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. 

 

Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, cujo objeto é a aquisição de 
APARELHO DE ULTRASSOM para atendimento das necessidades do CISAMESP.  

 

Impugnante: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. 

 

Julgamento:  

De acordo. 

Adote-se o parecer da Pregoeira como razões de decidir. 

Diante do exposto, decido ser improcedente a impugnação apresentada pela empresa CANON 
MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, nos termos do parecer da Pregoeira, devendo ser 
mantido o Edital do Pregão Presencial nº 001/2023. 

Dê-se ciência à empresa impugnante, publicando-se a Decisão no site 
www.cisamesp.mg.gov.br. 

É o julgamento. 

Pouso Alegre, 27 de fevereiro de 2023. 

 

                                                     

                                                          JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

                                                     Secretário Executivo do CISAMESP 


