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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS 
Primeira Avenida, s/nº - Bairro Setor Leste Universitário 

Goiânia-GO, CEP 74605-020 
- h�p://hc-ufg.ebserh.gov.br

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23760.018778/2020-21

 
TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. Cons�tui objeto deste termo de referência para aquisição de materiais de uso con�nuo do grupo Material Permanente (Patrimônio) através de Dispensa de Licitação
conforme Art 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, conforme tabela abaixo:

ITEM SAMNET CATMAT QTDE MATERIAL UNIDADE
1 9821 448684 3 Digitalizador de Imagens    Unid.
2 15267 417570 1 Aparelho de Raios X Movel    Unid.
3 9972 463429 1 Ultrassom - Uso Geral    Unid.
4 9973 460314 1 Ultrassom 3D    Unid.
5 9443 378081 3 Arco Cirurgico    Unid.

 
Tabela 1 - Relação de Equipamentos

 

1.2. Os equipamentos deverão estar de acordo com as especificações con�das no ANEXO I deste Termo de Referencia - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS. 

1.3. O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses prorrogável por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Estado de Calamidade Pública de que trata o
Decreto Legisla�vo nº 6, de 20 de março de 2020.

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

2.1. O Hospital das Clínicas da UFG, filial Ebserh, é contratualizado com o Sistema Único de Saúde – SUS para prestar assistência médica de média e alta complexidade aos
pacientes do município de Goiânia e de diversas localidades do Brasil, e durante a pandemia se consolidou com um dos principais hospitais de referência no Estado de Goiás para
pacientes COVID-19 com comorbidade, dentre eles pacientes obstétricos e pacientes com urgências cirúrgicas, vários deles necessitando de leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

2.2. Para o atendimento dos pacientes acome�dos por COVID-19, haverá readequação de leitos no novo edi�cio do HC-UFG-EBSER e essa ação irá aumentar a demanda
de diagnós�co por imagem gerando a necessidade de novos  equipamentos e do cumprimento das configurações exigidas nas norma�vas de vigilância sanitária e segurança do
paciente. 

2.3. Considerando a grave situação que o Brasil tem vivido no enfrentamento da pandemia do coronavírus; que este Hospital faz parte do Sistema Único de Saúde e das
polí�cas públicas de atendimento à população, e que recebe pacientes com coronavírus, cujos quadros de saúde podem se agravar, é necessária aquisição desses equipamentos, de
forma a possibilitar o atendimento ao maior número possível de pacientes. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Todas as funcionalidades e so�wares solicitados devem ser entregues plenamente licenciados, sem restrições de funções ou tempo de uso. Não serão aceitos
so�wares de demonstração com funcionalidades ou tempo de uso limitados;

3.2. A interface dos equipamentos com o usuário deve ser em português;

3.3. Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português no ato da entrega ou instalação do equipamento;

3.4. Todos os equipamentos devem possuir os cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos, inclusive dos módulos, para as funções
solicitadas (exceto consumíveis);

3.5. O numero de serie de cada equipamento deve ser único, afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém.

3.6. O número de série deverá ser relacionado na nota fiscal;

3.7. Caracterís�cas Elétricas:

3.8. Tensão e frequência de entrada dos equipamentos de 220V (ou bivolt automá�co) e 60 Hz;

3.9. Transporte:

3.10. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos até o local de instalação, se necessário através de rampas e elevadores. 

3.11. Instalação e treinamento:

3.12. A contratada deverá disponibilizar profissional qualificado e habilitado a fim de realizar a instalação e ministrar treinamento operacional durante dois dias
consecu�vos em período diurno e noturno nos locais indicados pela CONTRATANTE.

3.13. Todas as despesas rela�vas à instalação e aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

3.14. A instalação e os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto ao setor de Engenharia Clínica.

3.15. Todos os equipamentos, so�wares, sistemas, partes peças e acessórios ofertados deverão possuir, quando aplicável, Registro de Produto defini�vo na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

3.16. Caso algum equipamento, so�ware, sistema, parte, peça ou acessório, não seja passível de registro na Anvisa, caberá ao LICITANTE demonstrar isto apresentando
documento emi�do pela Anvisa;
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3.17. O Hospital das Clínicas da UFG/EBSERH poderá verificar junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se os produtos ofertados são passíveis de regulação
sanitária, de acordo com a legislação em vigor, em especial, Lei nº 6.360/1976, Lei nº 6.437/1977, Decreto nº 79.094/77 e Resolução de Direção Colegiada da Anvisa – RDC nº
185/2001;

3.18. Não serão aceitos registros provisórios na ANVISA. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de bem comum a ser contratado mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. Na proposta de preços deverá constar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação;

5.2. O critério de julgamento do certame licitatório será o de menor preço;

5.3. No preço do bem cotado deverão estar inclusos todos os custos para o fornecimento do bem, incluindo transporte, instalação e demais exigências deste Termo de
Referência;

5.4. Os proponentes deverão computar no valor dos produtos os custos diretos e indiretos, os insumos (taxas, impostos, fretes, etc.), e todos os gastos que advenham do
fornecimento e instalação dos produtos, evitando assim a cobrança de qualquer outro valor além dos aferidos na licitação.

5.5. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.6. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações con�das na planilha de custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese,
cons�tuir pretexto para a Contratada alterar a composição de seus preços unitários.

6. DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA

6.1.1. Para os itens 1 (Digitalizador de Imagens) e 2 (RX Movel) a garan�a deverá ser de 36 meses.

6.1.2. Para os itens 3 (Ultrassom - Uso Geral), 4 (Ultrassom 3D) e 5 (Arco Cirurgico) a garan�a deverá ser de 12 meses.

6.1.3. A Garan�a compreende todas as intervenções técnicas corre�vas e preven�vas para o funcionamento dos equipamentos, nas condições previstas nas especificações
técnicas do equipamento, normas, legislações e condições deste edital, contados a par�r da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo II). 

6.1.4. Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os equipamentos es�verem operacionais conforme exigido por este
Termo de Referência, e as demais funcionalidades idên�cas as das instaladas em fábrica.

6.1.5. Garan�a integral de mão de obra, partes, peças e acessórios pelo período especificado no item, para os equipamentos e seus periféricos, a contar da data da
assinatura do termo de aceitação do equipamento.

6.1.6. As peças subs�tuídas no período da garan�a deverão ser originais do fabricante, sem ônus adicionais ao CONTRATANTE.

6.1.7. As partes, peças e acessórios que forem subs�tuídos durante o período de garan�a terão garan�a estendida até o prazo da vigência do Termo de Garan�a, não se
estendendo por além dos meses pactuados, salvo nos casos de descumprimento de disponibilidade do equipamento como definido neste Termo de Referência.

6.1.8. Fica a CONTRATADA responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e peças, pelo prazo de garan�a, obrigando-se a reparar o
dano e subs�tuir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus a CONTRATANTE.

6.1.9. No período de garan�a é admi�da a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

6.1.10. A CONTRATADA deverá realizar atualizações de segurança recomendadas pelo fabricante e sem custos de versão dos so�wares (sistema de controle, sistema
operacional e drivers) durante todo o período de garan�a. 

6.1.11. A CONTRATADA deverá garan�r que os equipamentos e so�wares, estejam livres de defeitos pelo período de garan�a, a par�r da data de instalação dos
equipamentos e corrigir os defeitos, sem custos de partes, peças, acessórios, so�ware, viagens ou horas técnicas de trabalho.

6.1.12. A CONTRATADA deverá garan�r o fornecimento de todos os so�wares a serem u�lizados por todos os sistemas e equipamentos fornecidos.

6.1.13. A CONTRATADA apresentará no mínimo três notas fiscais ou orçamentos pra�cados na venda de peças e prestação de serviços, que comprovem que o custo
apresentado na proposta de orçamento para a CONTRATANTE é o pra�cado no mercado, tanto para serviços não cobertos pela garan�a quanto para todos os serviços a serem
executados.

6.1.14. A CONTRATADA cer�fica e garante que o equipamento atende ou excede as disposições aplicáveis dos requisitos legais, regulatórios e norma�vos de segurança e
eficácia. Caso as referidas leis, regulamentos e normas não sejam cumpridos, a CONTRATADA deverá corrigir as deficiências por recursos próprios.

6.1.15. Todas as partes, peças, acessórios e equipamentos estarão sujeitas ao mesmo período de garan�a determinado, desde que não tenham sido objeto de vandalismo,
depredação ou mal uso.

6.1.16. É de responsabilidade da CONTRATADA comprovar e demonstrar, por meio de relatório técnico, emi�do por profissional qualificado com o devido registro no
Conselho de Classe competente, que o equipamento foi objeto de vandalismo, depredação ou mal uso. O relatório deve, no mínimo, conter fotos, ensaios e testes realizados para
iden�ficação do defeito, causas dos defeitos apresentados e o nome completo do(s) profissional(is) que elaboraram o documento. Uma cópia �sica, datada e assinada deve ser
encaminhada para o CONTRATANTE, que poderá contestar o relatório nas ocasiões em que julgar per�nente.

6.2. Das Intervenções Técnicas

6.2.1. A CONTRATADA deverá executar fielmente as especificações con�das nesse Termo de Referência com zelo e diligência, conforme as cláusulas avençadas no Contrato,
obedecendo às especificações e recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação referente ao serviço.

6.2.2. Os atendimentos deverão ser executados no local de instalação dos equipamentos. 

6.2.3. A empresa deverá executar as manutenções preven�vas nos equipamentos de acordo com as recomendações do fabricante durante o período de garan�a,
inclusive com fornecimento de peças.

6.2.4. Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficina externa, necessitará da prévia autorização do Setor de Engenharia
Clínica.

6.2.5. A CONTRATADA deverá colar e�queta indelével no equipamento com a data de conclusão do Atendimento Técnico, devendo estar expressa a garan�a do
equipamento.
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6.2.6. A CONTRATADA será a única responsável por todo e qualquer contato com seus fornecedores ou terceiros credenciados para encaminhamento e solução de
quaisquer Chamados Técnicos.

6.2.7. A CONTRATADA deverá garan�r que os profissionais da Assistência Técnica são qualificados e possuem os treinamentos para prestação dos serviços, conforme
preconizado pelo fabricante.

6.2.8. O técnico da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, se apresentar ao responsável do Setor de Engenharia Clínica antes do início de quaisquer trabalhos, para
acompanhamento dos serviços a serem realizados.

6.2.9. Os trabalhos programados devem ser realizados em períodos predeterminados e previamente acordados entre CONTRATADA e o HC-UFG-EBSERH.

6.2.10. Todas as a�vidades referentes à Assistência Técnica deverão ser registradas em Relatório Técnico, que deverá ser entregue em duas vias à CONTRATANTE:

6.2.11. A CONTRATADA será responsável pela re�rada e descarte dos materiais e resíduos gerados durante a intervenção técnica do equipamento, atendendo a leis vigentes e
sob supervisão do Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE.

6.2.12. A CONTRATADA deve garan�r Atendimento Técnico presencial em até 3 dias uteis da abertura do chamado;

6.3. Das Atualizações de So�ware e Hardware

6.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer o so�ware e atualizações para os equipamentos, sem nenhum custo adicional, durante o período de garan�a. As atualizações
deverão incluir todas as placas de circuito ou outras peças necessárias se o so�ware for adicionado para corrigir problemas da versão existente;

6.3.2. A CONTRATADA deverá agendar qualquer instalação de atualização de so�ware para o período de menor impacto sobre as a�vidades de assistência à saúde
relacionadas com o equipamento e deve obter aprovação prévia do cronograma pela CONTRATANTE.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. As aquisições dos bens serão realizadas em parcela única nas quan�dades especificadas na Tabela 1.

8. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do Pedido de Fornecimento.  

8.2. A entrega deverá ser efetuada na Unidade de Patrimônio do Hospital das Clínicas da UFG/Ebserh, situado na Primeira Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia,
GO, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h às 12h e de 13h às 16h, exceto em feriados;

8.3. Os bens serão recebidos, provisoriamente, pelo (s) servidor (es) designado (s) para este fim, no prazo de até 5 (cinco) dias, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

8.4. Os bens serão recebidos, defini�vamente, pelo (s) servidor (es) designados para este fim, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

8.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
subs�tuídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.6. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução contratual.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento defini�vo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, número de série e prazo de garan�a;

10.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

10.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.7. Comunicar ao hospital no prazo de 5 (cinco) úteis a ocorrência de fato ou ato impedi�vo ou retardador da execução do contrato/fornecimento, a contar da
ciência/conhecimento pela empresa, sob pena de incidir em inadimplemento;

10.8. Comunicar à contratante, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias quaisquer alterações ocorridas no contrato social mediante apresentação de documentos
comprobatórios. Comunicar, também, imediatamente, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros meios necessários para recebimento de correspondência;

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será admi�da a subcontratação para fornecimento do objeto licitatório.
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11.2. Será admi�da a subcontratação para a instalação e/ou treinamento dos equipamentos, por ser a�vidades acessórias ao fornecimento.  

11.2.1. No caso de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável perante a CONTRATANTE, pelo cumprimento das obrigações previstas nestas condições gerais de
contratação.

11.2.2. Sem qualquer prejuízo das hipóteses de responsabilidade da CONTRATADA acima definidas, prevalecerão nas subcontratações as mesmas normas estabelecidas
nestas condições gerais de contratação, ficando a CONTRATADA inteiramente responsável por todos os pagamentos e pelo comportamento dos subcontratados e seus empregados.

11.2.3. A subcontratação não altera as disposições destas condições gerais de contratação, que a empresa porventura subcontratada deverá observar por conta da
CONTRATADA.

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
con�nuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária
de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o
recebimento de seus créditos. 

14.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra�vo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.

14.11. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF. 

14.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.11.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de
regularidade fiscal (salvo a comprobatória de regularidade trabalhista), de forma excepcional e jus�ficada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços

14.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

15.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; Após o trigésimo dia,
moratória de 1,00% (um por cento) ao dia sobre o valor da contratação (empenho), limitada ao percentual de 10,00% (dez por cento).

15.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no
subitem 14.1 deste Termo de Referência.

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos deste processo licitatório;

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização
- PAR.

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Item 1. Digitalizador de Imagens

Sistema de digitalização de imagens de Raios X, com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios X e resolução de escala de cinza de 12
bites/pixel;

Capacidade de processamento mínima de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43;

Sistema com estação de controle de qualidade para manipulação de imagens e envio ao servidor ou à impressora via DICOM 3.0 com as seguintes caracterís�cas:

01 terminal dedicado para cadastramento, manuseio e impressão de imagens com monitor touch screen DICOM (LCD) de, no mínimo, 17 polegadas;
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Estação de visualização, trabalho de imagem, processamento e iden�ficação eletrônica do paciente, para os exames de Raios X. O terminal de iden�ficação para entrada de
informações dos pacientes e exames deve ter a capacidade de receber todas as informações necessárias, digitalmente pela rede de computadores, a par�r dos sistemas RIS, sem a
necessidade de digitação manual dos dados de cada paciente, para a realização dos exames;

Possibilidade de formatação mul�layout para a impressão de, no mínimo, 02 imagens de resolução diagnós�ca na mesma película. As imagens poderão ser de tamanhos e formatos
diferentes, podendo ser colocadas em posições aleatórias, conforme a necessidade do operador, nos diversos tamanhos de película;

Interligação entre os terminais para o�mização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens;

Memória local de no mínimo 4 GB;

Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB;

Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 4.000 imagens;

Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, Pen drive, etc);

Leitor de código de barras ou leitura eletrônica através de chip para iden�ficação dos cassetes;

Processamento mul�-frequêncial e por controle de range dinâmico (DRC);

Inversão ou rotação de imagem;

Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e la�tude das imagens;

Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo;

Magnificação da imagem para visualização;

Visualização em tela cheia independente do monitor a ser u�lizado;

Colimação por so�ware da área da imagem não irradiada (Shu�er Eletrônico);

Processamento para eliminação das linhas de grade;

Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB);

Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts;

Efetuar anotações de texto e marcações (�po setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos;

Marcação das imagens com figuras ou palavras pré-gravadas;

Inserção de texto livre na imagem (Anotações);

Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e pós-processadas;

Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão

Serviço DICOM 3.0 Worklist Management SCU para recebimento de informações do sistema de informação radiológica (RIS) e hospitalar (HIS);

Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment;

Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step

Sistema completo com LAN Fast Ethernet;

A empresa deverá configurar o equipamento para comunicação com o serviço PACS do HC-UFG-EBSERH.

Acompanha:

Nobreak online de dupla conversão senoidal de 3,0 Kva (ou superior) incluindo as baterias para no minimo 30 minutos;

12 Cassetes de Raios X com 10 pixels/mm, com chassis tamanho 35x43cm;

A empresa deverá fornecer a realização in loco dos testes de aceitação (controle de qualidade) do digitalizador e dos cassetes in loco conforme RDC 330 de 20 de dezembro de
2019. Os testes devem ser realizados por empresa especializada, com equipamentos de medição comprovadamente calibrados com cer�ficado de calibração.

 

Item 2. Aparelho de Raios X Movel

Gerador de Raios X:

Gerador de alta frequência com controle micro processado;

Detecção de falhas por so�ware, com indicação no painel de controle por código;

Compar�mento para transporte de chassis com capacidade de armazenamento de até 5 chassis de 35x43cm;

Indicador de distância foco/filme em cen�metros;

Potência do gerador mínima de 20 kW ou superior equivalente;

Gerador com exposição por descarga capaci�va ou gerador com exposição por baterias.;

Alimentação bifásico-monofásico 220 Volts 60 Hertz;

Deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos;

Cabo de alimentação de comprimento mínimo de 4 m;

Cabo disparador com alcance mínimo de 4 m;

Peso de até 180Kg ou motorizado até 500 Kg;
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Equipamento autossuficiente capaz de realizar exames sem a necessidade de estar ligada a rede elétrica com exibição do status da bateria do sistema no painel;

Equipamento compa�vel com sistemas de CR.

Painel de controle:

Ajustes de kV para variações de 40 kV 125 kV com sensibilidade de 1 kV;

Corrente (mA) para Radiografia de 50 a 300;

Faixa de tempos de exposição mínima de 0,05 a 5 segundos;

Estabilização automá�ca de tensão de rede;

Indicação digital de pelo menos dois fatores: kV e mAs;

Ajuste de parâmetros radiológicos em painel com teclado de membrana ou touch screen;

Braço ar�culado e pantográfico com rotação na base de +/45 graus ou superior;

Rotação do tubo de RX de +/- 90 graus (esquerda/direita);

Angulação frontal de Tubo de RX de 90 graus;

Chave frontal liga/desliga;

Proteção térmica do tubo de Raios X interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e ânodo-giratório.

Esta�va giratória com braço pantográfico ar�culado, integrada ao conjunto sobre rodízios;

Tubo de Raios-x de ânodo giratório de tungstênio;

Foco: mínimo de 0,6mm máximo de 1,2mm ou foco único de 0,8 mm;

Capacidade térmica mínima do ânodo de 105 KHU;

Colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada.

Relatório dos testes de aceitação do equipamento emi�do pelo fabricante

A empresa deverá fornecer a realização in loco dos testes de aceitação - controle de qualidade, radiação de fuga e levantamento radiométrico (medição de radiação espalhada a 1 e 2m
da fonte) in loco conforme RDC 330 de 20 de dezembro de 2019. Os testes devem ser realizados por empresa especializada, com equipamentos de medição comprovadamente
calibrados com cer�ficado de calibração.

 

Item 3. Ultrassom - Uso Geral e Cardiologia

DESCRIÇÃO

Finalidade: Sistema de Ultrassonografia Digital com Doppler Colorido e Espectral, transportável;

Aplicação: Realizar exames de medicina interna, abdômen, ginecologia, obstetrícia, vascular, urologia, Cardio adulto e pediatria, Intraoperatório, Transcranial, músculo-esquelé�co,
pequenas partes, super�cie e imagens tridimensionais em tempo real;

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sistema de ultrassonografia transportável;

Monitor Colorido LCD ou LED de alta resolução de no mínimo 19", completamente ajustável em rotação, angulação e altura, com braço ar�culável. Painel de controle ergonômico com
ajuste de altura ou rotação.

Tela de toque LCD colorida para rápido acesso ao menu.

Técnica para o�mização automá�ca de parâmetros para imagens em Modo B (curva de ganho inclusive) e Doppler Espectral com apenas um toque.

Segunda harmônica tecidual e harmônica de pulso inver�do

Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares

So�ware para varredura de feixes cruzados ou compostos em direções convencionais e oblíquas de no mínimo 05 pulsos por linha de imagem.

So�ware específico para realizar imagens panorâmicas de até 60cm (imagem estendida) com possibilidade de realizar medidas.

So�ware para estudos vasculares de fluxos baixos, com capacidade para realizar medidas.

Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso;

So�ware para opacificação do ventrículo esquerdo (LVO) com inversão de pulso;

So�ware para contraste em exames de cardiologia e imagem geral;

So�ware para medir a velocidade miocárdica a par�r dos dados do Doppler Tecidual Colorido e do deslocamento, deformação (strain) e taxa de deformação (strain rate) ao longo das
linhas definidas pelo usuário;

Capacidade de sobrepor as curvas de abertura e fechamento das válvulas mitral e aór�ca para exibir os eventos mecânicos do ventrículo esquerdo;

So�ware para exames cardiológicos (adulto, pediátrico e transesofágico);

So�ware para eco stress.

So�ware para transcraniano.

Reconstrução de imagens em 3D free hand (mão livre), com sistema integrado ao equipamento que permita visualização mul�planar e de super�cie, em modo B.
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So�ware integrado ao equipamento para exames vasculares que diminua a reverberação nos vasos, com superior definição da parede dos vasos.

So�ware para medir automa�camente a borda proximal e distal da camada in�ma média em estudos vasculares.

Possibilidade de upgrade para reconstrução de imagens em 3D em tempo real ou 4D com mínimo de 19 volumes por segundo com transdutor dedicado e integrado ao equipamento
que permita visualização mul�planar e de super�cie em imagens convexas e endocavitárias.

Possibilidade de so�ware para cálculo automá�co de biometria fetal ou da transluscência nucal ou STIC fetal.

Filtro especial para redução de ruído speckle inerente a imagens de ultrassom, que permita pelo menos 03 níveis de redução de ruído.

Mínimo de 50 Protocolos definidos pelo usuário.

Mínimo de 170.000 canais digitais de processamento.

Taxa de quadros de no mínimo 120 quadros por segundo.

256 níveis de cinzas

Faixa Dinâmica

de no mínimo 205 dB.

Teclado alfanumérico ergonômico, com teclas pré-programáveis para funções auxiliares, com iluminação indicadora da tecla a�va.

Profundidade de imagens de no mínimo 30 cm.

Modos de imagem: Modo B e Modo M, Modo M com fluxo de Cor, Doppler Colorido, Doppler espectral com HPRF Pulsado e Power Doppler.

So�ware operacional com captura de imagens que possibilite a análise e estudo de exames após a liberação do paciente.

Mínimo de 03 (três) portas a�vas, para o acionamento de 3 transdutores via teclado, sem considerar a porta de Doppler cego.

Hard drive de no mínimo 420 Gb com pelo menos 250Gb dedicados ao armazenamento de imagens.

Zoom de rolagem da tela de no mínimo 8 vezes

Colorização do Modo B, Modo M e Doppler Espectral.

Ajustes automá�cos para curva de ganho, TGC, contraste e rejeição.

Medidas Básicas: Distância, Área, Tempo, Velocidade, Volume, Aceleração e Freqüência Cardíaca.

Pacote de Cálculos Obstétricos e Ginecológicos com tabelas e páginas de relatório, cálculos para mul�gestação e curva de crescimento fetal.

Pacote de Cálculos Vasculares, com tabelas e páginas de relatório.

Pacote de Cálculos Cardíacos com páginas de relatório.

Medidas, cálculos e anotações sobre o cine, em imagens arquivadas no disco rígido ou em CD/DVD.

Doppler Espectral com Medidas Automá�cas e em tempo real em todos os transdutores.

Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variação no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV.

Cineloop com no mínimo 400 quadros, velocidade variável e visualização quadro a quadro ou memória cine

Arquivo digital de imagens que permita estudos após a liberação do paciente, inclusive com funções de pós-processamento como cálculos e anotações.

Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento.

DICOM 3.0 completo incorporadoao equipamento (Print, Store, Work list).

Saída externa para conexão HDMI ou DVI, Ethernet e com no mínimo 2 portas USB.

 

Transdutores:

Transdutores Eletrônicos Mul�frequênciais com variação de no mínimo 3 frequências e com tecnologia que maximiza a relação sinal/ruído: de onda pura, single crystal ou equivalente,
podendo variar +/-1 MHz para cima ou para baixo.

1 Transdutor Convexo com frequências entre 2,0 a 5,0 MHz.

1 Transdutor Linear com frequências de 3,0 a 9,0 MHz.

1 Transdutor Endocavitário com frequências entre 4,0 e 9,0 MHz, ângulo de abertura de no mínimo 140 elementos.

1 Transdutor Setorial com frequência 2,0 a 4,0 MHz

 

Conec�vidade:

Conexão e configuração com impressora em rede do Hospital

Conexão e configuração com PACS do Hospital

Porta USB

Protocolo DICOM 3.0 integrado (print, worklist, verify, storage, PPS, Ethernet network connec�on, network storage, verifica�on).

 

Acessórios:
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01 (um) nobreak online de dupla conversão senoidal compa�vel com as necessidades do equipamento incluindo bateria com capacidade de manter o equipamento em pleno
funcionamento por 15 minutos em caso de falta de energia elétrica;

 

 

Item 4. Ultrassom Uso Geral e Obstetrícia 3D

Finalidade: Sistema de Ultrassonografia Digital com Doppler Colorido e Espectral, transportável;

Aplicação: Realizar exames de medicina interna, abdômen, ginecologia, obstetrícia, vascular, urologia, neonatal e pediatria, Intraoperatório, Transcranial, músculo-esquelé�co,
pequenas partes, super�cie e imagens tridimensionais em tempo real;

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sistema de ultrassonografia transportável;

Monitor Colorido LCD ou LED de alta resolução de no mínimo 19", completamente ajustável em rotação, angulação e altura, com braço ar�culável. Painel de controle ergonômico com
ajuste de altura ou rotação.

Tela de toque LCD colorida para rápido acesso ao menu.

Técnica para o�mização automá�ca de parâmetros para imagens em Modo B (curva de ganho inclusive) e Doppler Espectral com apenas um toque.

Segunda harmônica tecidual e harmônica de pulso inver�do

Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares

So�ware para varredura de feixes cruzados ou compostos em direções convencionais e oblíquas de no mínimo 05 pulsos por linha de imagem.

So�ware específico para realizar imagens panorâmicas de até 60cm (imagem estendida) com possibilidade de realizar medidas.

So�ware para estudos vasculares de fluxos baixos, com capacidade para realizar medidas.

So�ware para transcraniano.

Reconstrução de imagens em 3D free hand (mão livre), com sistema integrado ao equipamento que permita visualização mul�planar e de super�cie, em modo B.

So�ware integrado ao equipamento para exames vasculares que diminua a reverberação nos vasos, com superior definição da parede dos vasos.

So�ware para medir automa�camente a borda proximal e distal da camada in�ma média em estudos vasculares.

So�ware renderização realís�ca do volume fetal.

So�ware reconstrução de imagens em 3D em tempo real e 4D com mínimo de 19 volumes por segundo com transdutor dedicado e integrado ao equipamento que permita visualização
mul�planar e de super�cie em imagens convexas e endocavitárias.

So�ware para cálculo automá�co de biometria fetal ou da transluscência nucal ou STIC fetal.

Filtro especial para redução de ruído speckle inerente a imagens de ultrassom, que permita pelo menos 03 níveis de redução de ruído.

Mínimo de 50 Protocolos definidos pelo usuário.

Mínimo de 170.000 canais digitais de processamento.

Taxa de quadros de no mínimo 120 quadros por segundo.

256 níveis de cinzas

Faixa Dinâmica de no mínimo 205 dB.

Teclado alfanumérico ergonômico, com teclas pré-programáveis para funções auxiliares, com iluminação indicadora da tecla a�va.

Profundidade de imagens de no mínimo 30 cm.

Modos de imagem: Modo B e Modo M, Modo M com fluxo de Cor, Doppler Colorido, Doppler espectral com HPRF Pulsado e Power Doppler.

So�ware operacional com captura de imagens que possibilite a análise e estudo de exames após a liberação do paciente.

Mínimo de 03 (três) portas a�vas, para o acionamento de 3 transdutores via teclado, sem considerar a porta de Doppler cego.

Hard drive de no mínimo 420 Gb com pelo menos 250Gb dedicados ao armazenamento de imagens.

Zoom de rolagem da tela de no mínimo 8 vezes

Colorização do Modo B, Modo M e Doppler Espectral.

Ajustes automá�cos para curva de ganho, TGC, contraste e rejeição.

Medidas Básicas: Distância, Área, Tempo, Velocidade, Volume, Aceleração e Freqüência Cardíaca.

Pacote de Cálculos Obstétricos e Ginecológicos com tabelas e páginas de relatório, cálculos para mul�gestação e curva de crescimento fetal.

Pacote de Cálculos Vasculares, com tabelas e páginas de relatório.

Pacote de Cálculos Cardíacos com páginas de relatório.

Medidas, cálculos e anotações sobre o cine, em imagens arquivadas no disco rígido ou em CD/DVD.

Doppler Espectral com Medidas Automá�cas e em tempo real em todos os transdutores.

Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variação no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV.
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Cineloop com no mínimo 400 quadros, velocidade variável e visualização quadro a quadro ou memória cine

Arquivo digital de imagens que permita estudos após a liberação do paciente, inclusive com funções de pós-processamento como cálculos e anotações.

Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento.

DICOM 3.0 completo incorporadoao equipamento (Print, Store, Work list).

Saída externa para conexão HDMI ou DVI, Ethernet e com no mínimo 2 portas USB.

 

Transdutores:

Transdutores Eletrônicos Mul�frequênciais com variação de no mínimo 3 frequências e com tecnologia que maximiza a relação sinal/ruído: de onda pura, single crystal ou equivalente,
podendo variar +/-1 MHz para cima ou para baixo.

1 Transdutor Convexo com frequências entre 1,0 a 6,0 MHz.

1 Transdutor Linear com frequências de 3,0 a 12,0 MHz.

1 Transdutor Volumétrico com frequência 2,0 a 6,0 MHz.

1 Transdutor Endocavitário com frequências entre 4,0 e 9,0 MHz, ângulo de abertura de no mínimo 140 elementos.

 

Conec�vidade:

Conexão e configuração com impressora em rede do Hospital

Conexão e configuração com PACS do Hospital

Porta USB

Protocolo DICOM 3.0 integrado (print, worklist, verify, storage, PPS, Ethernet network connec�on, network storage, verifica�on).

 

Acessórios:

01 (um) nobreak online de dupla conversão senoidal compa�vel com as necessidades do equipamento incluindo bateria com capacidade de manter o equipamento em pleno
funcionamento por 15 minutos em caso de falta de energia elétrica;

 

Item 5. Arco Cirúrgico

Arco cirúrgico para aplicações em procedimentos cirúrgicos gerais incluindo ortopedia, trauma, urologia, neurologia e vascular.

Unidade de radiodiagnós�co móvel com fluoroscopia com 02 (dois) monitores de alta resolução, 18”, �po LCD, ou um monitor de alta resolução de 25", com capacidade para
apresentar duas imagens simultâneas.

Tubo de Raios X:

Ânodo fixo;

Capacidade de armazenamento térmico do ânodo: 45 kHU ou superior;

Refrigeração do ânodo: mínimo de 35 kHU/min;

Tensão (para todos modos): 40 a 110 kV ou superior;

No modo fluoroscópico o kV e o mA deverão ser automa�camente selecionados pelo controle automá�co de brilho.

Focos:

Fino: máximo 0,6 mm;

Grosso: máximo 1,6 mm;

Para radiografia digital, fluoroscopia pulsada e fluoroscopia con�nua:

Tipo: Microprocessado de alta-frequência

Potência mínima: 2,2 kW;

Intensificador de imagem:

Número mínimo de campos: 2;

Maior campo: 9 polegadas;

Colimador:

Ajuste automá�co e manual sem a necessidade de emissão de feixe de radiação; Colimador com íris reguláveis e filtro com rotação ilimitada ou pelo menos 360º;

Arco em "C":

Profundidade: mínimo 61 cm;

Movimento horizontal: mínimo 20 cm;

Movimento ver�cal motorizado: mínimo 40 cm;

Movimento orbital: mínimo 115º;
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Movimento rotacional (em torno do seu eixo): mínimo +/- 180º;

Giro do braço: mínimo +/- 10º;

Distância foco/filme (SID): mínimo 90 cm;

Espaço livre mínimo de 72cm;

Configuração: Freio para todos os movimentos;

Controle de Raios X:

Disparador manual;

Pedal;

Sistema de imagens:

Captação e Monitores:

Câmera de imagens de estado sólido, �po CCD, de alta resolução e retenção da úl�ma imagem fluoroscópica;

Matriz de imagem de resolução mínima de 1024x1024 de 12 bits;

Correção de orientação: com rotação de imagem de 360º;

2 Monitores LCD, de alta resolução e mínimo de 18", ou 1 Monitor HD de no mínimo 25”, para reprodução simultânea de imagens ao vivo e referência;

Impressora monocromá�ca: impressão em papel termoa�vo.

Processamento de imagem:

Recursos: Contraste, brilho, filtros, reversão de imagens, adição de texto, inversão de imagens, redução de ruídos, medidas de distâncias e ângulos, realce de bordas e contrastes,
rotação de imagens, zoom, pixel shi�.

So�wares vasculares de subtração de imagem e seleção de nova máscara com aquisição de até 25 quadros por segundo, landmark, roadmapping e opacificação de pico.

Arquivamento de imagem:

Disco rígido: capacidade mínima de armazenamento de 15.000 imagens;

Armazenamento auxiliar: Unidade de gravação de CD/DVD ou USB;

Saída de vídeo externa para distribuição das imagens para outros monitores;

Possibilidade de armazenamento de imagens e dados de pacientes; capacidade de armazenar e exportar os dados (informações e imagens) em padrão DICOM;

DICOM 3.0: Interface Print, Send, Retrieve Worklist e Storage;

Acessórios inclusos:

- 05 capas esterilizáveis ou estéreis para o conjunto com presilhas de fixação.

- Disposi�vo para trava de rodízios do Arco C;

- Teclado alfanumérico para iden�ficação e anotação de textos sobre as imagens do paciente ou disposi�vo similar em tela touchscreen;

- Disposi�vo apontador (mouse ou trackball), ou disposi�vo similar em tela touchscreen;

- Pedal acionador;

Alimentação:

220 Volts - 60 Hertz;

Apresentação na proposta do Cer�ficado de conformidade com a norma - IEC 60601-1

A interface do equipamento com o usuário deve ser preferencialmente em português.

A empresa deverá fornecer a realização in loco dos testes de aceitação - controle de qualidade, radiação de fuga e levantamento radiométrico (medição de radiação espalhada a 1 e 2m
da fonte) in loco conforme RDC 330 de 20 de dezembro de 2019. Os testes devem ser realizados por empresa especializada, com equipamentos de medição comprovadamente
calibrados com cer�ficado de calibração.

 

ANEXO II - TERMO DE ACEITAÇÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO

Fornecedor: CNPJ: 

Telefone: Notas de Simples Remessa:

Notas Fiscais: Equipamento: 

Marca:  Modelo: 

Qtde: Registro ANVISA: 
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Número (s) de série: Garan�a: 

 

1 – O(s) equipamento(s) está (ão) instalado(s)? □ Sim  □ Não

2 – Todos os acessórios ou periféricos estão instalados? □ Sim □ Não □ Não se aplica

3 – Todos os acessórios ou periféricos estão funcionando? □ Sim □ Não □ Não se aplica

4 – Os manuais exigidos foram entregues? □ Sim □ Não □ Não se aplica

5 – Os treinamentos operacionais foram executados? □ Sim □ Não □ Não se aplica

6 – O treinamento técnico foi executados? □ Sim □ Não □ Não se aplica

7 – A empresa entregou declaração em que conste o endereço de assistência técnica à solução e o número telefônico para chamados técnicos? □ Sim □ Não □ Não se aplica

8 – A empresa entregou declaração de que prestará garan�a dos equipamentos, pelo período e conforme as condições especificadas no Termo de Referencia? □ Sim □ Não □ Não se
aplica

9 – Existe alguma pendência? □ Sim □ Não 

Se “sim”, qual (is)? ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

10 – Existe solução acordada para a pendência? □ Sim □ Não

Se “sim”, qual(is)? ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

11 – Vigência de Garan�a:  __/__/____ a __/__/____  

Declaro que os itens des�nados a essa unidade, constantes das Notas Fiscais, conforme listadas, foram instalados nessa data, no endereço da unidade, nas condições exigidas pelo
Edital e todos se encontram funcionais, conforme o checklist de instalação.

Este termo deverá ser lavrado em duas vias; uma para o fornecedor e uma para o HC-UFG/EBSERH.

Goiânia, ____/____/______

___________________________

Fiscal

__________________________

Gestor

 

__________________________

Fornecedor

(Nome legível e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Zucchi, Chefe de Setor, em 10/12/2020, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucio Kenny Morais, Chefe de Divisão, em 10/12/2020, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Cris�ano Oliveira de Faria Almeida, Chefe de Divisão, Subs�tuto(a), em 10/12/2020, às 13:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Rodrigues, Chefe de Unidade, em 10/12/2020, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10412117 e o código CRC FC15CB08.

Referência: Processo nº 23760.018778/2020-21 SEI nº 10412117
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