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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 9457 472668 5 Balança neonatal    Unid.
2 9461 443179 6 Berço aquecido    Unid.
3 15270 377113 2 Bilirubinometro    Unid.
4 9469 421270 2 Cama PPP    Unid.
5 9477 454855 4 Cardiotocografo    Unid.
6 5688 454905 6 Detector Fetal    Unid.
7 6015 453533 4 Fototerapia    Unid.
8 9538 457572 4 Mesa Cirúrgica Obstétrica    Unid.
9 9522 443212 2 Incubadora neonatal de transporte    Unid.

10 5857 443216 13 Incubadora neonatal    Unid.
11 9905 458737 2 Radiômetro para fototerapia    Unid.
12 15348 4916 1 Colposcópio    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 e
enfermarias.

2.2. Para o atendimento dos pacientes acome�dos por COVID-19, haverá readequação de leitos de Centro Obstétrico e UTI Neonatal no novo edi�cio do HC-UFG-EBSERH,
sendo que os mesmos necessitam ser equipados, cumprindo as 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. Para os Itens 2 (Berço aquecido), 5 (Cardiotocografo), 7 (Fototerapia), 9 (Incubadora neonatal de transporte), 10 (Incubadora neonatal), 11 (Radiômetro para
fototerapia) e 12 (Colposcópio): 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. A contratada deverá ministrar também treinamento técnico para a engenharia clínica após a
instalação.
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3.13. Para os Itens 4 (Cama PPP), 8 (Mesa Cirúrgica Obstétrica): A contratada deverá disponibilizar profissional qualificado e habilitado a fim de realizar a instalação nos
locais indicados pela CONTRATANTE.

3.14. Para os demais itens, a instalação poderá ser realizada pelo Setor de Engenharia Clínica, desde que autorizado e instruído pela CONTRATADA.

3.15. O Treinamento Técnico deverá ter como escopo a Manutenção Corre�va, Preven�va, Testes de verificação e Calibração do equipamento, que deve atender aos
seguintes requisitos mínimos: Detalhamento técnico do equipamento, com ro�nas de testes e calibração do mesmo, e uma parte prá�ca a ser efetuada no próprio equipamento,
buscando iden�ficar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções;

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

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

3.18. 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).

3.19. 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;

3.20. 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;

3.21. 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 ASSISTENCIA TECNICA

6.1. DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA

6.1.1. 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, pelo prazo de 12 meses, contados a par�r da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo II). 

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

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

6.1.5. 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.

6.1.6. 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.

6.1.7. 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.

6.1.8. 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. 

6.1.9. 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.

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

6.1.11. 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.

6.1.12. 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.

6.1.13. 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.

6.1.14. 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
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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.

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. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
defini�vo no dia do esgotamento do prazo;

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO 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;
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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.

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.

14.4. 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.

14.5. 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.

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

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

14.8. 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.

14.9. 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.

14.10. 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. 

14.11. 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.

14.12. 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. 

14.13. 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.

14.14. 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
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14.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.16. 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.

14.17. 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;
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 do 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.
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Item 1. Balança neonatal

Possuir display em LCD ou superior com no mínimo 5 dígitos;

Possuir estrutura em chapa de aço carbono ou ABS ou superior;

Possuir concha anatômica em material de polipropileno ou superior, com dimensões de 540 x 290 mm, podendo variar em ±10%;

Possuir pés reguláveis em borracha sinté�ca;

Possuir capacidade de aferição de carga de 15Kg;

Possuir divisões de 10g ou inferior;

Possuir tecla de função de ajuste de tara;

Apresentar medições em kg;

Possuir selo válido do INMETRO;

O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;

Possuir no mínimo os seguintes acessórios: Capa almofada an�germes, totalmente higienizável.

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Deve acompanhar cer�ficado de calibração.

 

Item 2. Berço aquecido

Calor irradiante. Calha protetora do elemento de quartzo e aletas direcionadoras do calor;

Permite o deslocamento de 180º do módulo superior para acesso do aparelho de raio-x;

Estrutura com rodízios de 5";

Leito do paciente �po mesa radio transparente;

Bandeja de alojamento para o cassete radiográfico �po By Pass;

Permite posicionamento do paciente nas posições Horizontal, Trendelenburg (-12º) e Próclive (+ 12º);

Controles microprocessados, de dupla função, servocontrolado e manual;

Alarmes audiovisuais para: falta de energia; falha na resistência de aquecimento, falta de sensor ou desalojamento do sensor do paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura
prolongada, com o aquecimento automa�camente interrompido; advertência de ro�na;

Indicação de temperatura da pele e precisão termostá�ca de +/- 0,3ºC;

Indicação da temperatura de ajuste, resolução de 0,1ºC e para ajuste do nível de potência, com escala de 0 a 100%, ajuste a cada 10%;

Painel frontal de LCD, microprocessado, permite monitorar a temperatura do paciente.

Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema servocontrolado, através de sensor ligado ao R.N, também operando no modo manual sem sensor.

Regulador �po blender para mistura de ar e oxigênio, com fluxômetro de saída;

Oxímetro com indicação no painel do berço aquecido;

Ressuscitador de fluxo con�nuo que permite ajustar as pressões PIP, PEEP e de segurança através de manômetro;

Mangueira com conexão dupla de entrada de gás com 1.20m;

Tubo corrugado com válvula e jogo de três máscaras de silicone redondas e autoclaváveis (nº 00, 0 e 1);

Pulmão teste em silicone.

Acompanha:

Haste para fixação de bomba de infusão e suporte de soro;

Permite transporte intrahospitalar do paciente com aquecimento e com suporte de gases através de cilindros de O2.

Cer�ficado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-21 (segurança dos berços aquecidos) e NBR IEC 60601-1-2 (compa�bilidade
eletromagné�ca).

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Registro na ANVISA.

Deve acompanhar cer�ficado de calibração.

 

Item 3. Bilirubinometro

Bilirrubinômetro transcutâneo para Recém-Nascido prematuro e termo;

Para medição não invasiva de bilirrubina total, com resultado instantâneo com checagem da leitura no próprio aparelho, sem tabela de conversão;

Equipamento portá�l com mostrador digital;
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Luz LED de comprimento de onda azul e verde;

Faixa de medição de 0 a 20mg/dl ou 0 a 340 micromol/dl.

Acessórios:

Bateria recarregável;

Base de carregamento e fonte de alimentação;

Ponteiras de calibração;

Cabo USB para transmissão de dados;

Leitor de Codigo de Barras;

So�ware para PC para carregar resultados;

Demais acessórios indispensáveis para uso e calibração do equipamento.

Padrão Dräger JM-105 ou equivalente;

Registro na ANVISA.

Deve acompanhar cer�ficado de calibração.

 

Item 4. Cama PPP

Cama para pré-parto, parto e pós parto;

Equipamento eletromecânico;

Capacidade para pacientes até 200kg;

Caracterís�ca �sicas/construção:

04 rodas com no mínimo 5 polegadas de diâmetro;

Trava das 4 rodas;

Não será aceito pedal central para as 4 rodas;

Para-choque nos 4 cantos da cama;

No mínimo 01 acomodação para suporte de soro;

Cabeceira e peseria removíveis;

Grades laterais reba�veis;

Base metálica;

Possuir no mínimo 3 motores para os movimentos solicitados

Possuir no mínimo 1 controle remoto;

Com display com teclado de membrana;

Para controle de todos os movimentos solicitados;

Estrado de material metálico;

Dividido até 03 partes: Dorso, centro fixo e pernas;

Medidas internas aproximadas (LxC): 1,9m X 0,85m;

A largura total da cama não pode ultrapassar 1,05m, para que passe livremente nas portas da ins�tuição;

Possuir arco de esforço e barras de apoio;

Possuir encaixe para porta-coxas, bacia para coleta de resíduos;

Acabamento em pintura époxi ou materiais em aço inoxidável;

Tipos de movimentos:

Elevação do dorso/cabeceira: mínimo 0 a 60°, com possibilidade de iden�ficação do ângulo;

Trendenlemburg: mínimo 0 a 10°;

Próclive: mínimo 0 a 10°;

Elevação do leito com variação de: 70 a 85 cm;

Angulação de 30° dos pés do estrado para o parto;

Alarmes:

Possui alarme audiovisual para:

Bateria e energia elétrica;

Controle principal (desconexão e demais problemas de funcionamento);
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Bateria interna recarregável permi�ndo o funcionamento de pelo menos 15 minutos;

Acessórios:

1 suporte para soro em aço inoxidável;

1 par de barras de apoio em aço inoxidável com altura regulável;

1 par de porta-coxas em alumínio ou aço inoxidável com altura regulável;

1 arco de esforço em aço;

1 bacia para coleta de resíduos em aço inoxidável;

02 conjuntos de colchões de espuma, para 03 partes do leitos com encaixe perfeito, reves�do por material impermeável, com costura dupla, compa�vel com o equipamento solicitado;

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2;

Conformidade à NBR 14136.

 

Item 5. Cardiotocógrafo

Monitor digital, portá�l para registro de frequência cardíaca fetal (FCF) e da a�vidade uterina (AU) des�nado as áreas de avaliação anteparto e intraparto (salas de trabalho de parto e
salas de parto), urgência e emergencia.

Deverá permi�r a avaliação simultânea da frequência cardíaca gemelar através de transdutor de ultrassom;

Medição de a�vidade uterina através de transdutor de toco;

Deverá possuir transdutores com impermeabilidade à água e grau de Proteção Tipo BF

Possuir cinta abdominal ajustável;

Possuir compa�bilidade para avaliação simultânea da frequência cardíaca fetal gemelar (02 canais) com faixa de escala mínima de ba�mento cardíaco fetal de 50 a 210 bpm;

Deverá possuir faixa de escala mínima para a avaliação da a�vidade uterina (AU) de 0 a 100 mmHg;

Possuir mostrador numérico de pelo menos 03 dígitos para frequência cardíaca fetal e mostrador numérico de 02 dígitos para a�vidade uterina;

Possuir controle de volume do ba�mento cardíaco;

Possuir sistema de auto-teste ao inicializar o equipamento;

Possuir detecção de movimentação fetal automá�ca através do transdutor de ultrassom, com registro impresso da movimentação do feto;

Possuir sistema de diferenciação da impressão dos traçados da frequência cardíaca fetal (FCF) para avaliação gemelar;

Possuir sistema de impressão térmica de alta resolução com papel quadriculado, dobrado do �po “Z-fold” ou formulário con�nuo, possibilitando o registro impresso de parâmetros
numéricos e gráficos monitorizados fetais.

Possuir alarmes audiovisuais para falta de papel; Transdutor desconectado; Possuir botão/tecla silenciador de alarme;

Limites da frequência cardíaca fetal programável para bradicardia e taquicardia;

Deverá possuir sistema de conexões de US, Toco e marcador de eventos com entradas diferentes evitando conexão errada ou possuir sistema de reconhecimento automá�co do �po
de transdutor conectado;

Especificações mínimas do Transdutor de ultrassom: Des�nado a avaliação da FCF através de sistema de doppler pulsado com frequência de ultrassom de 1.0 MHz;

Possuir sistema de auto correlação para avaliação da FCF;

Acessórios:

02 Transdutores de ultrassom para a avaliação da frequência cardíaca fetal FCF;

02 Tocotransdutor completo para a avaliação da a�vidade uterina AU;

04 Cintos reu�lizáveis para fixação dos transdutores;

01 Marcador remoto de eventos integrado ao equipamento;

01 Bloco ou Rolo de Papel para impressão mínimo 120 folhas;

01 Carro de transporte e/ou suporte de parede;

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Deve acompanhar cer�ficado de calibração.

 

Item 6. Detector Fetal

Detector fetal portá�l com indicação digital da frequência cardíaca fetal.

Detecção e ausculta de ba�mentos cardíaco-fetal a par�r da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante
embu�do.

Gabinete plás�co ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor) e display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e ba�mento cardíaco (FCF) na
faixa de 50 a 210 BPM);

Botão liga/desliga com ajuste de volume;
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Desligamento automá�co após 5 minutos sem uso para economia da bateria.

Alimentação através de bateria com funcionamento de até 6 horas.

Acessórios:

2 Transdutor de ultrassom (sonda Doppler aproximadamente 2,0 MHz)

1 Gel de ultrassom

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Deve acompanhar cer�ficado de calibração.

 

Item 7. Fototerapia

U�liza fonte de luz de alta durabilidade e baixo consumo de energia, possibilitando ajuste do foco em todas as posições, ver�cais e laterais;

Mínimo de 15 LEDs com vida ú�l de pelo menos 20.000 horas;;

Irradiância superior a 30 microwa�s/cm².nm a 35 cm de distância;

Resfriada por sistema de ar forçado. Construção compacta. Ajuste de altura com movimentos suaves, com um mínimo esforço por parte do operador.

Pedestal móvel com grande estabilidade e com rodízios giratórios, para fácil locomoção.

Permite ajuste com movimentos angulares em vários planos para ajuste do foco.

Baixa emissão de raios infravermelhos e ultravioleta, a fim de minimizar as perdas insensíveis de líquidos e os efeitos de aquecimento sobre o paciente.

Sistema de segurança contra sobreaquecimento que interrompe o funcionamento, evitando que o calor excessivo a�nja o paciente.

Radiômetro para medida de irradiância no visor do equipamento;

Horímetro para controle do tempo parcial de tratamento e do tempo de u�lização total da fonte emissora de luz.

Deve acompanhar sonda para leitura de irradiância.

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Montagem com pedestal - com medidas para o encaixe em berços e incubadoras.

Deve acompanhar cer�ficado de calibração. 

 

Item 8. Mesa Cirurgica Obstetrica

Mesa cirúrgica elétrica para cirurgias gerais com 04 seções, sendo cabeça, dorso, quadril e pernas divididas, com capacidade de carga de pelo menos 400 Kg.

A construção da base, coluna e estrutura da mesa cirúrgica deverão ser de aço inoxidável SUS 304 para alta resistência, durabilidade e assepsia do equipamento. A movimentação da
mesa deverá ser realizada por meio de 04 rodízios de, no mínimo, 02’’ ou 05 cm de diâmetro, com freio mecânico acionado por pedal.

O tampo da mesa deverá ser fabricado em material radiotransparente, cuja filtração é menor que 02 mm, conforme norma internacional IEC 60601-2-46, permi�ndo a geração de
imagens de alta qualidade com o uso do Arco-C. As dimensões mínimas para o acesso do Arco-C deverão ser de 792 mm na região da cabeça/dorso e 950 mm na região do
quadril/pernas, sem o uso de acessórios extensores e sem o acionamento do movimento longitudinal.

O comprimento do tampo da mesa cirúrgica deverá ser de 200 a 250 cm e sua largura de 50 a 60 cm, sem contar os trilhos laterais. O tampo da mesa também deverá contar com
movimentos longitudinais de pelo menos 30 cm. Deverá comtemplar também um túnel de cassete acoplado no inferior do tampo da mesa. O colchão da mesa cirúrgica deverá possuir
espessura de 06 cm fabricado com material an�-está�co e an�-bactericida, não permi�ndo a infiltração de fluidos e sendo livre de látex.

As seções da cabeça e pernas bipar�das deverão ser removíveis e ar�culadas de forma mecânica. Os demais movimentos da mesa como a elevação, Trendelenburg, Trendelenburg
reverso, inclinação lateral, movimento longitudinal e dorso deverão ser elétricos para um posicionamento preciso e seguro do paciente. Todos os movimentos elétricos da mesa
cirúrgica deverão ser acionados através de um controle de mão conectado a mesa, para, no mínimo, movimentos como elevação, Trendelenburg, Trendelenburg reverso e inclinação
lateral. O controle principal também deverá possuir a função de auto nivelamento da mesa cirúrgica, retornando todos os movimentos elétricos à posição inicial (zero) do
equipamento. Os movimentos da mesa deverão corresponder aos seguintes valores mínimos:

Elevação: 70 cm até 100 cm

Trendelenburg: 0 até 45º

Trendelenburg reverso: 0 até 45º

Inclinação lateral: 25° até - 25°

Seção da cabeça: 60° até - 90°

Seção do dorso: 75° até - 45°

Seção das pernas: 30° até - 90°

Abertura das pernas bipar�das (cada perneira individualmente): 0° até 180°

Elevador de rim: 0 até 15 cm

Movimento longitudinal: no mínimo 30 cm

O elevador de rim deverá ser fabricado em material resistente e radiotransparente, com elevação mínima de 15 cm para auxiliar nas cirurgias de nefrectomia, podendo ser
acionado de forma mecânica ou elétrica.

O controle secundário deverá estar localizado na base da mesa para situação emergencial. Deverá possuir bateria interna com autonomia para 10 ciclos de operação, no mínimo. O
sistema de alimentação elétrica deverá operar a 100/240 VAC, 50/60 Hz.
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Os acessórios deverão ser conectados a mesa cirúrgica através de trilhos de aço inoxidável, localizados lateralmente na mesa.

Acessórios:

1 Conjunto porta coxas com soquete

1 Arco de narcose duplo encaixe

2 Conjunto suporte braço com fixador

1 Conjunto suporte braço com apoio no chão

1 Conjunto de cinta para braço

1 Suporte de elevação de rins

1 Suporte soro

2 Conjunto soquete clark ou suporte radial.

1 Coxim em gel facial circular aberto

1 Coxim em gel facial circular fechado

2 conjuntos de colchão (sendo um reserva)

1 Cuba com peneira

1 Balde chute inox

1 par de porta coxas padrão em PU com suporte em inox;

1 par de ombreiras em PU com suporte em inox;

1 par de suporte de braços padrão em PU com suporte em inox;

1 arco de narcose com suporte em inox;

1 jogo de colchonetes injetados em PU.

1 kit ginecologia.

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

 

A mesa cirúrgica deverá possuir registro vigente na Anvisa e contar com as seguintes cer�ficações de qualidade, em conformidade com as regulamentações internacionais para
equipamentos eletromédicos, como:

- ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;

- ABNT NBR ISO 13485 – Produtos para a Saúde - Sistema de Gestão da Qualidade; Portaria Inmetro – Cer�ficação Compulsória dos equipamentos elétricos sob o Regime de Vigilância
Sanitária;

- ABNT NBR IEC 60601-1 – Equipamento Eletromédico – Parte 1 – Requisitos Gerais sob o Regime de Vigilância Sanitária;

- ABNT NBR IEC 60601-1-2 – Norma Colateral: Compa�bilidade Eletromagné�ca – Requisitos e Ensaio;

- ABNT NBR IEC 60601-1-2-4 – Norma Colateral: Sistemas Eletromédico Programáveis;

- ABNT NBR IEC 60601-1-2-46 – Requisitos par�culares para segurança básica e desempenho essencial de mesas de operação.

- IEC 60601-2-46, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1. O fabricante deverá fornecer manuais de operação, instalação e treinamento sem ônus para o hospital, sendo o manual do usuário
impresso e em português e treinamento operacional para toda a equipe de médicos e enfermagem.

 

Item 9. Incubadora neonatal de transporte

Para transporte de recém-nascidos em ambiente isolado e controlado;

Cúpula construída com paredes duplas em acrílico transparente em toda a super�cie para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e garan�r a visualização sobre o paciente.

Base em material plás�co de engenharia, garan�ndo leveza e durabilidade.

Para-choque que protege todo perímetro da incubadora.

Ampla porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas;

Três por�nholas de acesso, com guarnições atóxicas e punhos elás�cos;

Leito com dimensões aproximadas de 32 x 62 cm;

Deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, para permi�r manobras de intubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente;

Suporte para até 2 cilindros tamanho "E" na base da incubadora, em compar�mento aberto e que evita o acúmulo de gases em caso de vazamento e permite a rápida re�rada e
instalação manual dos cilindros, sem necessidade de ferramentas;

Ressuscitador infan�l integrado, com controle através de manovacuômetro de resposta rápida em PIP (Pico de Pressão Inspiratória) controlado e um PEEP (Pressão Posi�va no Final da
Expiração) consistente, assegurando uma ó�ma oxigenação do paciente e evitando atelectasia ou barotrauma. Permite ajustar as pressões PIP, PEEP e de segurança através de
manômetro e válvulas mecânicas. Possibilita procedimentos operados de maneira fácil e sem fadiga do operador para controle das pressões. Pode ser operado durante o transporte;
Jogo de três máscaras de silicone redondas e autoclaváveis (nº 00, 0 e 1); Pulmão teste em silicone;

Entrada de oxigênio com capacidade de concentração adequada na câmara do paciente para garan�r autonomia e segurança, até 70% ou maior, a�ngindo níveis superiores a 50% na
vazão de 6 LPM;
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Entrada sem despejo de gás para a atmosfera;

Iluminação auxiliar an�-ofuscante com hastes flexíveis;

Cinto de segurança do paciente;

Umidificação através de espuma sob o leito;

Controles microprocessados;

Sistema de auto teste das funções e alarmes audiovisuais para falta de energia, falta de circulação do ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40ºC ou para temperaturas maiores que 1ºC
em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que 1ºC em relação à programada), hipertermia, hipotermia e baixa tensão da (s) bateria (s);

Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento;

Indicação da carga da (s) bateria (s);

Indicadores do modo de alimentação elétrica AC/DC;

Indicação da temperatura de ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LED de alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade;

Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1°C;

Retenção de memória do úl�mo valor programado da temperatura;

Compar�mento interno com bateria (s) de 12V garan�ndo autonomia de, no mínimo, quatro horas. Carregador automá�co do �po flutuante que evita excesso de corrente durante a
carga;

Medidas externas máximas: largura 60 cm x comprimento 110 cm.

 

Acompanha:

- Carro de transporte com altura ajustável em 3 posições, com estrutura em material leve, não-ferroso e resistente a choques mecânicos, com amortecedores e rodízios de 6" de
diâmetro;

- Cilindro tamanho "E" para oxigênio com válvula redutora e manômetro;

- Cilindro tamanho "E" para ar comprimido com válvula redutora e manômetro;

- Suporte de soro;

- Prateleira em aço inoxidável para acoplar periféricos com capacidade de sustentação para 10 Kg com dimensões aproximadas de 27;

- Colchão em material atóxico e auto ex�nguível à chama, com reves�mento impermeável;

- 2 sensores de temperatura de pele;

Cer�ficado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC  60601-2-20 (segurança em incubadoras de transporte) e NBR IEC 60601-1-2  (compa�bilidade
eletromagné�ca).

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Registro na ANVISA.

Deve acompanhar cer�ficado de calibração. 

 

Item 10. Incubadora neonatal

Para atendimento ao recém-nascido;

Cúpula de parede dupla;

Cinco por�nholas ovais fechadas sobre guarnições atóxicas e punhos elás�cos, com abertura impulsionada por toque de cotovelo;

Uma por�nhola �po íris ou similar para passagem de circuitos de respiradores;

Trava de segurança que sustenta a cúpula aberta quando necessário;

Guarnição macia entre a base e a cúpula para garan�r estanqueidade da câmara;

Sistema de ajuste con�nuo para posicionamento do leito em Trendelenburg, próclive e horizontal, de forma suave;

Sistema de servo-controle e monitorização das temperaturas do ar e da pele do paciente, com ajuste a cada 0,1ºC e alarme de alta e baixa temperatura do ar, hipotermia e
hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente e falta de sensor;

Balança incorporada ao leito que permite inclinação e radiografias sem remover a balança ou o paciente. Indicação do peso no painel de controle com gráficos de ganho rela�vo.

Incubadora elaborada em material plás�co de engenharia ou alumínio, não-ferroso, inclusive a base interna e a caixa externa, para evitar oxidações que propiciem ambiente para
bactérias e para o aumento da vida ú�l do equipamento.

Sistema de servo-controle e monitorização da umidificação servo-a�va, integrado à incubadora, com a temperatura do vapor na mesma temperatura da incubadora;

Permite controle con�nuo e preciso da umidade rela�va de 30%UR a 95%UR, com ajuste a cada 1%UR, com alarmes para alta umidade, falta de água e falha no sensor de umidade;

Umidificação autônoma, sem necessidade de inserir oxigênio ou ar comprimido;

Reservatório destacável e autoclavável;

Sistema fechado, sem derramar água com a inclinação do leito;

Permite o reabastecimento de água sem interromper o funcionamento normal do equipamento;
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Sistema de servo-controle e monitorização da concentração de oxigênio de 21% a 65%, alarmes de alta e baixa concentração e ajuste a cada 1%, com medidas através de 2 células de
oxigênio, conforme norma;

Entrada para sistema manual com válvula de admissão de oxigênio de baixo fluxo que permite altas concentrações e não descarrega o excesso para o ambiente externo;

Filtro de ar e filtro de oxigênio;

Painel de controle em tela elevada, posicionado de forma a permi�r que o operador visualize ao mesmo tempo em que presta atendimento ao paciente, com todos os parâmetros
agregados, permi�ndo ao profissional de saúde operar os ajustes na posição ereta, além de permi�r boa visualização, mesmo com o ambiente em baixa luminosidade para aplicação
dos métodos de tratamento com desenvolvimento do ciclo circadiano;

Permite uso em modo ITC com monitoração concomitante da temperatura periférica;

Acesso para limpeza com remoção e montagem manual das peças internas da incubadora;

Memória gráfica para temperatura do ar e da pele e umidade rela�va, concentração de oxigênio e peso;

Permite indicação digital da temperatura auxiliar para verificação da temperatura periférica;

Cer�ficado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-19 (segurança em incubadoras) e NBR IEC 60601-1-2 (compa�bilidade eletromagné�ca).

Registro na ANVISA.

Acessórios:

Sensor para temperatura cutânea;

Sensor para umidade;

Sensor para oxigênio com duas células;

Suporte com rodízios e tres gavetas para guarda de material;

Prateleira para monitores 10 Kg;

Adaptador flexível para auxílio na intubação;

Gaveta para chassi radiográfico;

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Deve acompanhar cer�ficado de calibração. 

 

Item 11. Radiometro para fototerapia

Monitor portá�l para medições da irradiância em aparelhos de fototerapia neonatal;

Comprimento de onda na fixa do espectro azul da luz visível;

Leitura digital com escala de 0 a 99 microwa�s/cm2.nm;

Botão de acionamento que libera a medição quando acionado, permi�ndo medida em fototerapia reversa;

Memória temporária que armazena a úl�ma indicação de leitura por até um minuto;

Resolução de 1 microW/cm2.nm;

Leve, necessita apenas uma das mãos do operador para sua u�lização;

Com sensor óp�co composto de filtro, célula e amplificador eletrônico;

Desligamento automá�co após o uso;

Bateria interna de 9 Volts;

Indicação de bateria com carga e descarga;

Dimensões aproximadas (larg x prof x altura): 80 x 40 x 180 mm;

Peso máximo: 250 gramas;

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

Registro na ANVISA.

Deve acompanhar cer�ficado de calibração. 

 

Item 12. Colposcópio

Colposcópio binocular indicado para avaliar o colo do útero, os tecidos da vagina e vulva por via de um instrumento que amplia e ilumina estas estruturas para a prevenção do câncer
do colo do útero;

Com câmera de vídeo com 1/3 CCD e resolução 480 linhas incorporada na cabeça óptca;

Cabeça óp�ca estereoscópica;

Com troca de aumentos;

Esta�va de chão com 3 rodízios com trava;

Braço ar�culável que permite movimentos milimetricamente precisos;
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Sistema de travas em todas as ar�culações;

Micro regulagem de distância;

Aumento variável de 8 a 22 vezes;

Obje�va com distância focal de 300 mm igual ou superior;

Diâmetros do campo de visão de 80mm;

Filtro verde removível;

Distância Inter pupilar regulável de 55 a 75mm;

Oculares uma fixa e outra ajustável;

Grande angular 12,5x;

Obje�vas de alta resolução;

Prismas e lentes de cristal;

Aumento fixo de 16 vezes igual ou superior;

Kit de captura e emissão de laudos através de so�ware que permita documentação e impressão de diagnós�co, além de geração de banco de dados de pacientes e conexão direta com
o computador;

Iluminação através de LED;

Fusível de segurança;

Altura mínima 85 cm e altura máxima 130 cm;

Pintura epóxi de alta resistência;

Capa plás�ca para proteção do equipamento.

Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas

 

ANEXO II - TERMO DE ACEITAÇÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO

Fornecedor: CNPJ: 

Telefone: Notas de Simples Remessa:

Notas Fiscais: Equipamento: 

Marca:  Modelo: 

Qtde: Registro ANVISA: 

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)? ________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

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 13:21, 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 13:28, 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 13:50,
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 Maria Vilma de Oliveira, Chefe de Unidade, em 10/12/2020, às 15:07, 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 10438197 e o código CRC 4C8D77C8.

Referência: Processo nº 23760.018778/2020-21 SEI nº 10438197

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

