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Termo de referência para compra de equipamento hospitalar ULTRASSOM 

 

Nome da Instituição Solicitante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HC DA UFG 

Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Termo de Colaboração com a Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás – SES/GO. 
Data do Pedido:  11/ 04  /22 

 

1 – Objeto 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

Ultrassom, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo. Os 

equipamentos devem ser entregues no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, 

na cidade de Jataí. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

ULTRASSOM FIXO COM APLICAÇÃO 
TRANSESOFÁGICA 
 
Equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de 
alta resolução; 
Conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; 
Disco rígido de mínimo de 500 Gigabyte,   
Faixa dinâmica de mínimo 258dB, capacidade de gravação 
de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;  
Capacidade para aquisição de imagens estendidas/ 
panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência 
fundamental e harmônica; 
Pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, 
abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, 
músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares 
e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); 
 Protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, 
presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...); 
aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 500 
frames/seg.);  
Dispor de transdutores, com doppler em todos, com no 
mínimo 03 portas ativas para simultâneas para transdutores; 
Console com rodízios independentes, com travas em todos 
os rodízios, e no mínimo regulagem de altura do console de 
comandos; 
Monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21” com braço 
para ajuste de angulação e altura, definição de no mínimo 
1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza;  
Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e 
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Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex 
simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler 
direcional e track- ball para manuseio de comandos na tela; 
Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para 
reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B 
e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de 
pós-processamento da imagem e de medidas.  
Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo 
real, medida automática da intima média, medida automática 
folicular em 2 D (com possibilidade semiautomática em 3D);  
Selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela.  
Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da 
amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de 
ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. 
Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar 
novos recursos de software e atualizações, sem necessidade 
de atualização de hardware; manual do equipamento em 
português. 
Acompanhar: 
01(um) transdutor convexo;  
01(um) transdutor Endocavitário; 
01(um) transdutor Cardíaco Setorial Adulto; 
01 (um) transdutor linear; 
01 (um) transdutor Transesofágica; 
01 (um) nobreak compatível;  
Demais acessórios necessários para garantir o perfeito 
funcionamento do equipamento. 
Garantia mínima de 01 (um) ano; 
Instalar equipamentos em até 20 (vinte) dias corridos da 
entrega do mesmo, quando for o caso; 
A empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, o 
treinamento por no mínimo 02 dias; 
Disponibilizar assistência técnica em Goiás ou Brasília-DF; 
Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, empresa 
deverá entregar obrigatoriamente, no momento da proposta, 
a cópia do registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ou declaração de isenção do registro. A não entrega 
será item de desclassificação; 
É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição 
completa e detalhada do equipamento com todos os dados 
técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por 
falta de informações técnicas não permitindo assim a 
avaliação do equipamento. 

 
A aquisição dos bens acima elencados faz-se necessária para manutenção da ordem e 
desempenho eficaz do assistencialismo hospitalar nos termos do Termo de Colaboração 
nº 001/ /2020 – SES, ANEXO II, Cláusula 3ª, Item 3.2, objetivando oferecer boas condições 
na prestação a atenção à saúde à população, bem como dar o suporte necessário aos 
colaboradores para a execução de suas atividades, para alcançar as metas pactuadas no 
referido Termo e Portaria nº 253/2020-SES. 
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A unidade hospitalar possui um equipamento Ultrassom Fixo da marca Philips modelo 
HD11 que se encontra descontinuado e apresentando falhas recorrentes, desta forma 
solicitamos a aquisição do Ultrassom fixo com aplicação transesofágica para substituição 
do mesmo.  

 
2 – Da unidade: 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho é composto pelos setores: 

● Internação com capacidade de 136 leitos 

● Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 20 leitos 

● Centro Cirúrgico com 4 salas equipadas para realizar procedimentos de média e 

alta complexidade. 

● Laboratório de Análises Clínicas (hematologia, imunologia, bioquímica, 

microbiologia, microscopia). 

● Diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raios-X, tomografia). 

 

3 – Da entrega e garantia: 

A EMPRESA assumirá a inteira responsabilidade de entrega do equipamento 

no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus 

adicional.  

O prazo de entrega de 120 dias e o prazo de instalação de 20 dias após a 

entrega.  

O produto deve ter garantia de 12 meses a contar da data de emissão do aceite 

técnico do equipamento 

 

4 - Responsabilidades da empresa fornecedora: 

A empresa fornecedora será responsável pela entrega dos equipamentos. A entrega 

deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes da emissão 

de ordem de fornecimento. 

5 - DA FISCALIZAÇÃO 

O responsável do almoxarifado será responsável pelo recebimento dos 

equipamentos e somente dará aceite a equipamentos que estejam dentro do especificado 

na ordem de fornecimento. 

Caso o responsável do almoxarifado não concorde com as especificações do 

item entregue, ele não será devolvido imediatamente a transportadora. 

 

Goiânia,     /     /        . 
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_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____ 
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