
 

RESPOSTA A PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO - RPE 

Código: 

RPE - 074 
Data Emissão: 

03.10.2016 
Data da Validade: 

31.12.2016 
Página:  

1 de 2 

 

ÁREA EMITENTE:            SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF  

ASSUNTO:    RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 08/2016 

CLIENTE FINAL:                       HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE  
 

OBJETIVO: 

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento de 

fornecedor sobre os termos e/ou descrições contidas no edital supracitado. Sua circulação é pública 

e disponível na plataforma web da instituição.  

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

O representante/preposto dos equipamentos KONICA MINOLTA manifestou 

seu desejo de participar do processo licitatório e encaminha Pedido de Esclarecimento com o 

seguinte teor (extrato do encaminhamento de pedido): 

“Item 02 – CR Digitalizador de Imagens; 

(...) Resolução de escala de cinza e aquisição de dados de 16 A 20 Bits/pixel (...) 

Alteração: Solicitamos a alteração da exigência para “12 a 20 bits/pixel”, pois 

somente 1 empresa (Fabricante Agfa) consegue atender ao solicitado, cerceando a 

participação de mais fornecedores. A alteração não irá descaracterizar o 

equipamento exigido. 

 

 

3 – RESPOSTA AO PEDIDO: 

Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder suas 

dúvidas/pedidos: 

a) Os descritivos do banco de dados do sistema de gestão de ativos do HRO são referenciais e 

procuram propiciar a ampla participação e concorrência dos interessados.  

b) Quando estamos falando de PROFUNDIDADE DE BITS (12 a 20 ou 16 a 20 bits/pixel) 

estamos falando de quantas gradações únicas de cinza são capazes de serem observados. 

Em imagens radiográficas, isto é de extrema relevância, já que a diferença não é de apenas 

4 bits como pode parecer, e sim de milhares de gradações de tons que podem ser 

observadas. Esta diferença se traduz em qualidade no diagnóstico. 



 

RESPOSTA A PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO - RPE 

Código: 

RPE - 074 
Data Emissão: 

03.10.2016 
Data da Validade: 

31.12.2016 
Página:  

2 de 2 

 

ÁREA EMITENTE:            SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF  

ASSUNTO:    RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 08/2016 

CLIENTE FINAL:                       HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE  
 

c) Aconselhamos o fornecedor a entrar com o seu melhor produto para o atual descritivo, pois a 

instituição utiliza uma avaliação multicritérios, e outras características técnicas podem vir a 

suplantar esta diferença na qualidade de imagem. 

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento 

auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que 

nos couber, 

 

Chapecó, 03 de outubro de 2016. 
 

 

Eng. J Fernando Meira da Rocha 
CREA: 054.300 D 


