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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS

Hospital Geral de Bonsucesso
Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00011/2020

Às 10:01 horas do dia 30 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n. 42/2019 de 20/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
200/13235/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tomógrafo computadorizado multislace com 64 (sessenta e quatro) canais e monitor
cardíaco acoplado.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: TOMÓGRAFO
Descrição Complementar: TOMÓGRAFO, ACESSÓRIOS COM MESA PACIENTE E ESTATIVA, ABERTURA ABERTURA CERCA
DE70 CM, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, AJUSTE PAINEL DE CONTROLE, MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, POTÊNCIA
GERADOR ATÉ 60 KW, ADICIONAL ROTAÇÃO CONTÍNUA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.582.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.520.000,0000 e com valor
negociado a R$ 2.290.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - TOMÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
46.563.938/0013-54 CANON

MEDICAL
SYSTEMS
DO BRASIL
LTDA

Não Não 1 R$ 2.585.000,0000 R$ 2.585.000,0000 30/03/2020
09:15:35

Marca: CANON 
Fabricante: CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 
Modelo / Versão: AQUILION PRIME SP(TSX-303B) 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Tomografia Computadorizado, modelo AQUILION PRIME SP
(TSX-303B), marca Canon, de origem e procedência Japonesa, devidamente registrado ao Ministério da Saúde Anvisa
sob nº 10295030061. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia integral de 12 (doze) meses.

58.295.213/0021-11 PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS
LTDA

Não Não 1 R$ 3.550.000,0000 R$ 3.550.000,0000 30/03/2020
09:53:26

Marca: PHILIPS 
Fabricante: PHILIPS 
Modelo / Versão: INGENUITY ELITE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: TOMÓGRAFO MARCA: PHILIPS MODELO: INGENUITY ELITE
FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (CLEVELAND),INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA REGISTRO N.
10216710209 Conheça as vantagens da varredura com 128 cortes, da resolução espacial melhorada e de excelentes
recursos clínicos avançados. O tipo de varredura que oferece baixa dosagem enquanto mantém a alta qualidade da
imagem. É rápida, de qualquer forma que você olhar, com velocidade de reconstrução, bem como velocidade de
colaboração a opção IntelliSpace Portal. Também oferece possibilidade de atualização na sala para o Ingenuity Elite
com IMR, para que seus recursos aumentem de acordo com suas necessidades. O Philips Ingenuity Elite oferece 4 cm
de cobertura para excelente qualidade de imagem e inclui o pacote iDose4 Premium, a nossa técnica de reconstrução
iterativa, bem como o iPatient: uma plataforma avançada que fornece inovação focada para facilitar a imagem
centralizada no paciente, agora e no futuro. Concentrando-se nas áreas de colaboração e integração clínica, cuidados
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com o paciente e valor econômico, o scanner oferece imagens de alta qualidade em baixa dosagem, com até 57% de
aumento na resolução espacial. Agora é possível personalizar a qualidade da imagem de acordo com as necessidades
do paciente, com baixa dosagem. No Ingenuity Elite com o iDose4, a reconstrução é alcançada em 60 segundos ou
menos. Uma das inovações da família Ingenuity é o Data Acquisition and Sampling (DAS, captura de dados e
amostragem) do Ingenuity, que fornece alta resolução e reconstruções finas. O DAS é excelente para a varredura de
CTA neurológico, cardíaco, da coluna vertebral e abdominal e possui uma melhora de 33% na visualização espacial do
eixo z. Principais recursos do Ingenuity Elite • Pacote iDose4 Premium com O-MAR • Detector NanoPanel Elite com
Matriz de 1024 (Aquisição) • Plataforma iPatient • 40mm de cobertura para melhor aderência do paciente • Estações
de kV de 80, 100, 120, 140 kVp • Tubo de raios X 8 MHU - MRC Ice – Resfriamento de 1.608 kHU/minuto • Gerador
de 80 KW • Ingenuity DAS • Possibilidade de atualização TECNOLOGIAS INTELIGENTES A família Ingenuity é
desenvolvida com as melhores tecnologias inteligentes da categoria da Philips para proporcionar velocidade, precisão
e confiabilidade que melhoram o seu fluxo de trabalho diariamente. Dual Energy A família de scanners Ingenuity
permite a aquisição e a reconstrução de varreduras de energia dupla sequenciais. A aplicação de Análise espectral
está disponível com um IntelliSpace Portal opcional. A aplicação de Análise espectral permite a separação e a análise
de materiais como cálcio, iodo e ácido úrico, quando usada com dados de varredura de energia dupla. Essa aquisição
com varredura de energia dupla pode ser mais adequada a estudos que não sejam propensos a movimento entre
varreduras sequenciais Lung Cancer Screening O sistema permite Exam Cards de Lung Cancer Screening de TC de
baixa dosagem compatíveis com as diretrizes de ACR e CMS para LCS de LDCT. Esses protocolos de triagem de
câncer de pulmão de TC de baixa dosagem específicos de paciente utilizam os recursos avançados do scanner, como
iDose4, podem aumentar a detecção precoce em pacientes de alto risco e ajudam a impedir um número substancial
de mortes relacionadas a câncer de pulmão*. *A triagem deve ser executada dentro dos critérios de inclusão
estabelecidos de programas/protocolos que foram aprovados e publicados por um órgão governamental ou sociedade
médica profissional. - Consulte a literatura clínica, incluindo os resultados do National Lung Screening Trial (N Engl J
Med 2011; 365:395-409), e a literatura subsequente, para obter mais informações. iPatient O iPatient da Philips é
uma plataforma avançada que fornece inovações concentradas em facilitar a formação de imagens centradas no
paciente, agora e no futuro. Essa potente plataforma baseada em Windows® 7 dá a nossos clientes o controle das
soluções inovadoras que aumentam a confiança e a uniformidade através de um fluxo de trabalho centrado no
paciente, e permitem efetuar procedimentos mais complexos e avançados com facilidade e eficiência. O iPatient
elimina a complexidade desnecessária e permite que os clientes terminem a tarefa com confiança e regularidade
24/7, e prepara o sistema para futuras inovações que ajudarão a melhorar os cuidados com o paciente. ENTREGA: 60
DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 12 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.550.000,0000 58.295.213/0021-11 30/03/2020 10:01:49:037
R$ 2.585.000,0000 46.563.938/0013-54 30/03/2020 10:01:49:037
R$ 2.900.000,0000 58.295.213/0021-11 30/03/2020 10:33:29:907
R$ 2.830.000,0000 58.295.213/0021-11 30/03/2020 10:48:27:247
R$ 2.520.000,0000 46.563.938/0013-54 30/03/2020 10:59:56:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/03/2020
10:27:14 Item Aberto.

Reinício da Disputa
Aberta

30/03/2020
10:45:13 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: o valor encontra-se acima do valor maximo aceitável.

Reinício da Disputa
Aberta

30/03/2020
10:56:45 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: mais uma tentativa de redução de preço.

Encerrada Disputa
Aberta

30/03/2020
11:13:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 30/03/2020
11:13:44 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/03/2020
12:38:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

30/03/2020
13:21:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

30/03/2020
16:17:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

30/03/2020
16:45:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54.

Aceite 31/03/2020
14:24:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54, pelo melhor lance de R$ 2.520.000,0000 e com valor
negociado a R$ 2.290.000,0000. Motivo: Proposta negociada via chat

Habilitado 31/03/2020
14:30:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA -
CNPJ/CPF: 46.563.938/0013-54

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 30/03/2020
10:09:43

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 30/03/2020
10:10:09

declaro aberta a sessão pública do pregão 11/2020.

Pregoeiro 30/03/2020
10:12:41

Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a
respeito desta licitação.

Pregoeiro 30/03/2020
10:13:00

São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome,
especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o

acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 30/03/2020

10:13:19
Nesta licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional

está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro 30/03/2020

10:13:49
De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser

comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – Sicaf.
Cabe ao licitante interessado o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de

habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior
de documentação originariamente exigida no edital.

Pregoeiro 30/03/2020
10:14:12

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, §3º, da Lei nº 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre

os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro 30/03/2020

10:15:55
Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº 10.049/19, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5

(cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com
responsabilidade.

Pregoeiro 30/03/2020
10:16:24

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do

preço.
Pregoeiro 30/03/2020

10:16:41
Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de

anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições
estabelecidas no instrumento convocatório.

Pregoeiro 30/03/2020
10:17:04

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com
indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de

acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro 30/03/2020

10:17:50
Neste momento serão avaliadas as propostas para posterior abertura da etapa de lances.

Pregoeiro 30/03/2020
10:24:39

senhores licitantes, solicito que acompanhem logados pois o sistema encontra-se
indisponivel para iniciar a fase de lances

Pregoeiro 30/03/2020
10:26:17

contudo, o pregoeiro está tentando iniciar a sessão competitiva e a qualquer momento a
fase de lances poderá ser iniciada.

Pregoeiro 30/03/2020
10:27:14

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 30/03/2020
10:31:59

Senhores licitantes, estamos no aguardo das propostas..ofertem seus melhores lances

Pregoeiro 30/03/2020
10:44:58

senhores licitantes..apresentem suas propostas

Pregoeiro 30/03/2020
10:45:13

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 30/03/2020
10:56:45

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 30/03/2020
10:57:09

senhores licitantes, mais uma tentativa de redução do preço..precisamos chegar pelo
menos no valor de mercado

Pregoeiro 30/03/2020
11:13:44

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 30/03/2020
11:13:44

O item 1 está encerrado.

Sistema 30/03/2020
11:13:44

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 30/03/2020

11:20:06
Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - bom dia senhor licitante, a proposta

técnica e a documentação de habilitação está sendo avaliada pela equipe de apoio.
Pregoeiro 30/03/2020

11:22:15
Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Contudo, em cumprimento ao art 38

do Decreto Federal 10.024/2019 esclareço que se faz necessário a negociação da proposta
final. Informo que identifiquei preços mais vantajosos no mercado..portanto solicito uma

melhor proposta final.
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
11:22:18

Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a).

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
11:27:00

Pregoeiro, valores depende muito da especificação, no entanto, para qualquer redução
preciso consultar minha diretoria.

Pregoeiro 30/03/2020 Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - senhor licitante...localizamos preços
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11:30:20 propostos pela própria Canon na FIOCRUZ (pregao 35/2019) no valor de R$
1.680.000,00..solicito esforço pra alinharmos o preço

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
11:39:52

Pregoeiro, analisaremos a situação.

Pregoeiro 30/03/2020
11:51:12

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - precisa de quanto tempo, senhor
licitante ?

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
11:55:24

Pregoeiro, o pregao da Fiocruz, o modelo que ofertamos foi de 16 cortes, sem os
softwares que ofertamos nesse pregão, nao da pra comparar os dois modelos.

Pregoeiro 30/03/2020
11:59:37

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - entendi..entretanto, localizei valores
praticados para o Governo de Roraima...exatamente a mesma especificação que estamos
licitando, ou seja 64 canais, no valor de R$ 1.815.509,20. solicito alinhamento com essa

proposta.
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
12:13:40

Pregoeiro é complicado explicar as diferenças por chat, mas existem particularidades em
cada modelo que alteram o valor, como softwares específicos, modelo ofertado, alta do
dólar, comerciais, no entanto, ofertamos o melhor valor e dentro o valor estimado pelo

órgão. Posso verificar com a diretoria uma redução ,mas não da para comparar com
outros pregoes.

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
12:19:34

Pregoeiro o modelo que ofertamos em Roraima é diferente do ofertado nesse pregão,
muda completamente o valor.

Pregoeiro 30/03/2020
12:21:43

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - entendo seus argumentos, mas
reitero a necessidade de pelo menos uma melhor proposta final, considerando a grande

diferença dos valores praticados pela empresa no pregão 111/19 . Vale destacar o
posicionamento do TCU sobre a necessidade de praticar valores que reflitam os

paradigmas de mercado, conforme acordão 1455/2018 -Plenário.
Pregoeiro 30/03/2020

12:28:10
Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - qual seria esse prazo, senhor licitante

?
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
12:28:13

Pregoeiro, Pregão 111/2019 também é outro modelo, mas irei verificar com a diretoria um
desconto, preciso de autorização, mas necessito de um prazo maior, haja vista, que a

empresa esta na sua maior parte em home office.
Pregoeiro 30/03/2020

12:29:58
Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - quanto tempo, a empresa precisa

para ofertar um desconto nesse preço ?
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
12:32:08

Irei contata-los, seria excelente remarcarmos para amanha, caso não seja possível, hoje
umas 16h.

Pregoeiro 30/03/2020
12:37:03

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Marcamos hoje as 16 hs. Aproveito
para solicitar o envio do manual técnico via anexo, que contenha a especificação técnica.

Trata-se um pedido da equipe de apoio que está analisando a documentação.
Sistema 30/03/2020

12:38:12
Senhor fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:

46.563.938/0013-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
12:42:48

Anexarei, caso haja duvidas nos avise.

Pregoeiro 30/03/2020
12:43:16

Sessão suspensa.Informo que o retorno será as 16 hs de hoje, 30/03/2020.

Sistema 30/03/2020
13:21:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
46.563.938/0013-54, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 30/03/2020
15:50:48

senhores licitantes boa tarde, informo que dentro de instantes retornaremos com a
sessão.

Pregoeiro 30/03/2020
16:08:46

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - senhor licitante, boa tarde.A empresa
já possui resposta ?

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
16:12:54

Boa tarde, sim, foi autorizado valor de R$ 2.290.000,00., podemos enviar a Proposta?

Pregoeiro 30/03/2020
16:15:52

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - Ok senhor licitante..agradeço o
esforço e favor enviar a proposta com as especificações técnicas completas, via anexo do

comprasnet
Sistema 30/03/2020

16:17:02
Senhor fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:

46.563.938/0013-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 30/03/2020

16:17:37
Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - precisam de quanto tempo para envio

do anexo, senhor licitante ?
46.563.938/0013-

54
30/03/2020
16:22:43

prazo de 1 hora Pregoeiro (a).

Pregoeiro 30/03/2020
16:23:35

Para CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - ok..no aguardo

Sistema 30/03/2020
16:45:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
46.563.938/0013-54, enviou o anexo para o ítem 1.

46.563.938/0013-
54

30/03/2020
16:45:55

Enviado Pregoeiro (a), qualquer duvida estou a disposição.

Pregoeiro 30/03/2020
16:56:49

Sessão suspensa para análise técnica da proposta e documentações, e o retorno será as
14:15 do dia 31/03/2020. Ressalto que o sistema continua disponível para o recebimento

das propostas atualizadas via anexo. Obrigado.
Pregoeiro 31/03/2020

14:18:55
Boa tarde senhores licitantes..informo que neste momento será iniciada a fase de

habilitação.Solicito que acompanhem logados
Sistema 31/03/2020 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
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14:30:35 itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 31/03/2020

14:31:05
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2020 às

15:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 31/03/2020 14:30:35 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

31/03/2020 14:31:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2020 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:31 horas do dia 31 de março de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RODRIGO CORREA ASSUMPCAO 
Pregoeiro Oficial

THAIS BRUNO VIANA
Equipe de Apoio
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