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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:

Lote Item Código CATMAT QTDE Descrição do Material

1

1 9953 456628 20 Monitor Mul�paramétrico Modular 
2 9956 435555 10 Módulo de Débito cardíaco 
3 9958 459728 10 Módulo de Nível de Consciência (BIS)
4 9959 459729 20 Módulo de Transmissão Neuromuscular
5 9960 435553 20 Módulo de Gases Anestésicos

2
6 9850 150690 4 Central de Monitoração 

7 13966 446794 60 Monitor Mul�paramétrico Pré-configurado com
capnografia

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 de UTI 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. Os itens foram agrupados em lotes - Lote 1 (Monitor e Módulos) e Lote 2 (Central de Monitoração e Monitores), pois os equipamentos precisam ser compa�veis
entre si.

2.4. 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. 

3.11. Instalação e treinamento:

3.12. A empresa será responsável pela instalação e configuração dos equipamentos nos locais indicados pelo HC-UFG-EBSERH.

3.13. A contratada deverá disponibilizar profissional qualificado e habilitado a fim de ministrar treinamento operacional em três dias consecu�vos no período diurno e
noturno;

3.14. 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,
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buscando iden�ficar os defeitos mais comuns e suas prováveis soluções;

3.15. Para a Central de Equipamentos (Item 6) deverá ser oferecido um treinamento para o setor de Tecnologia da Informação, para configuração dos equipamentos na
rede do hospital.

3.16. Todas as despesas rela�vas à instalação e 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 36 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

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. 
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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;

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

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

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

11.4. 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.

11.5. 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 na licitação original; 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.
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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;
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

14.14. 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 da licitação;

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

Lote 1

Item 1. Monitor Mul�paramétrico Modular

Equipamento portá�l, contendo monitoração de ECG, respiração, SPO2, temperatura e PNI pré-configurados, 2 entradas de pressão invasiva, capnografia e possibilidade de expansão
dos seguintes parâmetros (módulos ou cabos): Gases Anestésicos, Nível de consciência / EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular. Para pacientes adultos, pediátricos e
neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos;

Exemplo: Permi�r no mínimo ECG, SPO2, Temperatura, PNI, pressão invasiva, gases anestésicos, nível de consciência e transmissão neuromuscular de forma simultânea;

Com suporte para fixação de parede e alça para transporte;

Equipamento com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais;

Possuir alça de transporte;

Possuir seleção para o �po de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;

Peso máximo do equipamento completo: 10Kg (equipamento e baterias);

Possuir touch screen que facilite a programação;

Tela de LCD colorida de no mínimo 15 polegadas;

Apresentação de no mínimo 08 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica e deve permi�r a configuração das formas de onda;

Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s;

Possuir tecla/menu para configurações de alarmes;

Possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros;

Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display;

Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de desligamento.

Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garan�ndo a maneabilidade do equipamento nos mais severos locais de aplicação;

 

Parâmetros e faixas de ajuste:

Pressão não invasiva:

Modos manuais, automá�cos e stat;

Adulto, pediátrico e neonatal;

Intervalo do modo automá�co programável entre 1 minuto a 2 horas;

Faixa de pressão sistólica: 40 a 260mmhg;

Faixa de pressão diastólica: 25 a 220mmhg;

Faixa de pressão arterial média: 25 a 250 mmhg;

Possuir válvula de pressão excessiva;

Possuir armazenamento das úl�mas 24h de tendências;

 

ECG:

Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm;

Possuir 7 derivações simultâneas monitoradas através do cabo de ECG de no mínimo 5 vias;

Possuir análise de segmento st;

Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos;

Possuir sensibilidade ajustável;

Possuir analise de arritmia com gravação de no mínimo 24h dos eventos arrítmicos com traçados de ecg, segundos antes e depois;

Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (u�lizando os eletrodos de ecg);

Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração;

Possuir detector pulso de marca-passo;

 

Oximetria (SPO2):

Faixa de saturação spo2: 40 a 100 por cento;

Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm;

Temperatura (pré-configurado)

Faixa de temperatura: 25 a 45°c;
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Pressão invasiva:

Faixa de pressão invasiva: -40 a 300mmhg;

Possuir no mínimo dois canais de pressão invasiva;

Possuir calculo de deltaPP;

Possibilidade de monitorar pic (pressão intracraniana);

 

Capnografia (Mainstream ou Sidestream):

Faixa de capnografia: 0 a 99mmhg;

Faixa para respiração: 6 – 100 rpm;

 

Alarmes:

Sonoros e visuais;

Ajustáveis com 3 níveis de prioridade;

Máximo e mínimo para frequência cardíaca;

Para desconexão do eletrodo;

Máximo e mínimo para saturação;

Para desconexão do sensor de oximetria;

Para detecção e alarme de apneia;

Máximo e mínimo para pressão sistólica;

Máximo e mínimo para pressão diastólica;

Máximo e mínimo para pressão arterial média;

Máximo e mínimo para temperatura;

Disposi�vo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120s (Determinação da NBR 13763);

 

Outros recursos:

Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento;

Possuir protocolo de comunicação HL7;

Possuir memória para armazenamento no mínimo 24h de eventos de alarme;

Possuir indicador áudio visual de QRS;

Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

Possuir indicação para bateria de emergência com baixa carga;

Possuir possibilidade futura para acoplar modulo de transporte com tela e no mínimo os parametros básicos de monitorização;

Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas, com cursor sobre a curva e possibilidade de apresentação em tela de mini tendências;

Deve permi�r acréscimo de quaisquer parâmetros no gabinete ou fora dele sem a necessidade de atualização/modificação das placas do monitor, nem da abertura dos mesmos;

Apresentar possibilidade futura de integração com disposi�vos externos(ex.: Bombas de infusão, ven�ladores, etc...);

Possuir possibilidade futura para u�lização de controle remoto para operação das funções do equipamento;

Bateria interna recarregável permi�ndo o funcionamento de pelo menos 90 minutos, sem u�lização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em funcionamento;

 

 

Acessórios:

01 cabo de força;

02 cabos de no mínimo 05 vias para ecg padrão IEC;

02 cabos de 03 vias para pacientes neonatais ecg padrão IEC;

50 eletrodos descartáveis para ECG adulto;

30 eletrodos descartáveis para ECG neonatais;

01 cabo extensor e/ou adaptador de spo2 (caso u�lize);

02 sensores de spo2 adulto reu�lizáveis;



10/12/2020 SEI/SEDE - 10443922 - Termo de Referência - SEI

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22826076&infra_… 8/13

02 sensores de spo2 neonatal reu�lizáveis;

01 extensor para braçadeira (adulto e neonatal);

01 braçadeira reu�lizável em nylon adulto obeso 32-43 cm;

03 braçadeiras reu�lizáveis em nylon adulto M 25-34 cm;

02 braçadeiras reu�lizáveis em nylon adulto P 18-26 cm;

01 braçadeira reu�lizável em nylon pediátrica 12-20 cm;

(Serão aceitas variações de 20% no tamanho das braçadeiras)

10 braçadeiras neonatal tamanho 2 Descartável;

10 braçadeiras neonatal tamanho 3 Descartável;

10 braçadeiras neonatal tamanho 4 Descartável;

01 cabo de PI reu�lizável compa�vel com transdutor e cateter u�lizado na ins�tuição. A empresa deverá consultar formalmente no ato do fornecimento do equipamento para
iden�ficar a tecnologia adequada;

01 suporte de transdutor de pressão invasiva completo reu�lizável;

01 sensor de temperatura de pele;

01 sensor de temperatura esofágico;

01 sensor de capnografia MainStream completo reu�lizável, acompanhado de 05 Adaptadores de Vias Aéreas; de capnografia, caso a tecnologia ofertada seja mainstream;

20 kits completos para capnografia sidestream adulto, caso a tecnologia ofertada seja sidestream;

 

Rack para módulo, caso necessário;

Suporte para fixação de parede;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Exigências técnicas ou norma�vas

Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;

Cer�ficado de conformidade à NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2;

Cer�ficado de conformidade à NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34;

Conformidade à NBR 14136.

 

Item 2. Módulo de Débito Cardíaco

Modulo com cabo (no caso de monitor modular) ou cabo (no caso de monitor pré-configurado).

Acessório compa�vel com monitor do item 01 para a monitoração de débito cardíaco;

Com conector compa�vel com monitor;

Acessório com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos e pediátricos;

 

Possuir carcaça resistente a queda;

Débito cardíaco:

Exibir os parâmetros mínimos de débito cardíaco;

 

Acessórios

02 Cabos para débito cardíaco completos reu�lizáveis;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Item 3. Módulo de Nível de Consciência (BIS)

Modulo com cabo (no caso de monitor modular) ou cabo (no caso de monitor pré-configurado).

Acessório compa�vel com monitor do item 01 para a monitoração de Nível de consciência / EEG;

Com conector para monitor ou rack;

Acessório com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais;

 

Com conector compa�vel com monitor;
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Possuir carcaça resistente a queda;

Nível de consciência / EEG:

 

Acessórios

Exibir os parâmetros mínimos de Nível de consciência, Força do EMG, onda de EEG;

01 Cabo de nível de sedação completos reu�lizáveis;

50  transdutores/sensores descartáveis;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Item 4. Módulo de Transmissão Neuromuscular

Modulo com cabo (no caso de monitor modular) ou cabo (no caso de monitor pré-configurado).

Com funções TOF, es�mulação tetânica, es�mulo simples, e double burst.

Acessório compa�vel com monitor do item 01 para a monitoração de transmissão neuromuscular;

Com conector para monitor ou rack;

Acessório com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos e pediátricos;

 

Com conector compa�vel com monitor;

Possuir carcaça resistente a queda;

 

Parâmetros e faixas de ajuste

Transmissão neuromuscular:

Exibir os parâmetros mínimos de transmissão neuromuscular;

 

Acessórios

02 Cabos para transmissão neuromuscular reu�lizáveis;

100 Conjuntos de eletrodos e sensores para transmissão neuromuscular descartáveis;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Item 5. Módulo de Gases Anestésicos

Módulo de gases anestésicos

Acessório compa�vel com monitor do item 1 para a monitoração de gases anestésicos;

Com conector para monitor ou rack;

Acessório com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais;

Com conector compa�vel com monitor;

Possuir carcaça resistente a queda;

 

Parâmetros e faixas de ajuste

Gases anestésicos:

Possuir iden�ficação automá�ca do agente anestésico (Isoflurano, Sevoflurano e Desflurano);

Frequência respiratória de 04 a 90rpm;

Bomba de amostragem com fluxo controlado;

Reservatório para retenção de água ou secreções, se aplicável;

 

Acessórios

100 kits para linha de amostragem descartáveis;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Lote 2
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Item 6. Central de Monitoração

Central de monitorização, plenamente compa�vel com os monitores mul�parâmetros do lote, com as seguintes caracterís�cas:

Composta por sistema de computador(es), so�wares e seus acessórios (no-break, estabilizadores, cabos e demais itens necessários), com um monitor de 24 polegadas ou dois
monitores de 19 polegadas cada.

Deve permi�r a impressão dos dados monitorizados através de impressora padrão (laser, papel A4) através da rede de dados do hospital.

Deve ser capaz de realizar cálculos hemodinâmicos e de drogas.

Deve ser capaz de detectar arritmias e monitorar con�nuamente o segmento ST do eletrocardiograma.

Deve indicar alarmes.

Deve ser compa�vel com protocolo de comunicação HL7.

Capacidade de comunicação com, pelo menos, 21 monitores.

A aquisição da central compreende a sua instalação completa, incluindo toda a estrutura �sica de dados necessária para a comunicação entre a central e os monitores, através de
cabos, entregando o sistema plenamente funcional. Os leitos onde ficarão os monitores mul�paramétricos e o local de instalação da central possuem pontos de rede.

Deve acompanhar no-break com capacidade de, no mínimo, 30 minutos de funcionamento em caso de falta de energia elétrica.

Além do treinamento de uso para os operadores, deverá ser oferecido um treinamento para a equipe de informá�ca para configuração da comunicação da central de monitorização e
monitores.

 

Item 7. Monitor Mul�paramétrico Pré-configurado com capnografia

O monitor deve ser compa�vel com a Central de Monitoração do item 6.

Equipamento portá�l pré-configurado ou modulado, contendo monitoração de ecg, respiração, spo2, temperatura e pni, pressão invasiva e capnografia (sidestream ou mainstream),
com possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros pré-configurados ou modulados: Nível de consciência / EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular e gases anestésicos.
Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos;

Equipamento com controles microprocessados des�nado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais;

Integrado;

Possuir alça de transporte;

Possuir seleção para o �po de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;

Peso máximo do equipamento completo: 10Kg (equipamento e baterias);

Possuir tela touch screen que facilite a programação;

Tela de LCD colorida de no mínimo 12 e no máximo 15 polegadas;

Apresentação de no mínimo 6 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica e deve permi�r a configuração das formas de onda;

Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s;

Possuir tecla/menu para configurações de alarmes;

Possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros;

Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display;

Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de desligamento.

Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garan�ndo a maneabilidade do equipamento nos mais severos locais de aplicação;

 

Parâmetros e faixas de ajuste:

Pressão não invasiva (pré-configurado):

Modos manuais, automá�cos e stat;

Adulto, pediátrico e neonatal;

Intervalo do modo automá�co programável entre 1 minuto a 4 horas;

Faixa de pressão sistólica: 40 a 260mmhg

Faixa de pressão diastólica: 25 a 220mmhg .

Faixa de pressão arterial média: 25 a 250 mmhg.

Possuir válvula de pressão excessiva;

Possuir armazenamento das úl�mas 24h de tendências;

ECG (pré-configurado):

Faixa de frequência cardíaca: 20 a 300 bpm;

Possuir 7 derivações;

Possuir análise de segmento st;

Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos;
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Possuir sensibilidade ajustável;

Possuir analise de arritmia com gravação de no mínimo 24h dos eventos arrítmicos com traçados de ecg, segundos antes e depois;

Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (u�lizando os eletrodos de ecg);

Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração;

Possuir detector automá�co de pulso de marca-passo e iden�ficação automá�ca das derivações com o cabo de 3 ou 5 vias;

Oximetria (SPO2) (pré-configurado):

Faixa de saturação spo2: 40 a 100 por cento (resolução 1%);

Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm;

Temperatura (pré-configurado)

Faixa de temperatura: 25 a 45°c (exa�dão 0,1°c);

Pressão invasiva (pré-configurado):

Possuir no mínimo um canal de pressão invasiva;

Possuir medição de pressão sistólica, média e diastólica;

Possuir visualização gráfica da pressão invasiva;

Possibilidade de monitorar pic (pressão intracraniana);

 

Alarmes:

Sonoros e visuais;

Ajustáveis com 3 níveis de prioridade;

Máximo e mínimo para frequência cardíaca;

Para desconexão do eletrodo;

Máximo e mínimo para saturação;

Para desconexão do sensor de oximetria;

Para detecção e alarme de apneia;

Máximo e mínimo para pressão sistólica;

Máximo e mínimo para pressão diastólica;

Máximo e mínimo para pressão arterial média;

Máximo e mínimo para temperatura;

Disposi�vo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120s (Determinação da NBR 13763);

 

Outros recursos:

Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento;

Possuir protocolo de comunicação HL7;

Possuir memória para armazenamento no mínimo 24h de eventos de alarme;

Possuir indicador áudio visual de QRS;

Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;

Possuir indicação para bateria de emergência com baixa carga;

Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, e possibilidade de apresentação em tela de mini tendências;

Deve permi�r acréscimo de quaisquer parâmetros no gabinete ou fora dele sem a necessidade de atualização/modificação das placas do monitor, nem da abertura dos mesmos;

Possuir possibilidade futura para u�lização de controle remoto para operação das funções do equipamento;

Apresentar possibilidade futura de integração com disposi�vos externos(ex.: Bombas de infusão, ven�ladores, etc...);

Bateria interna recarregável permi�ndo o funcionamento de pelo menos 60 minutos, sem u�lização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em funcionamento;

 

Acessórios

01 cabo de força;

02 cabos de no mínimo 05 vias para ecg padrão IEC;

02 cabos de 03 vias para pacientes neonatais ecg padrão IEC;

50 eletrodos descartáveis para ECG adulto;
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30 eletrodos descartáveis para ECG neonatais;

01 cabo extensor e/ou adaptador de spo2 (caso u�lize);

02 sensores de spo2 adulto reu�lizáveis;

02 sensores de spo2 neonatal reu�lizáveis;

01 extensor para braçadeira (adulto e neonatal);

01 braçadeira reu�lizável em nylon adulto obeso 32-43 cm;

03 braçadeiras reu�lizáveis em nylon adulto M 25-34 cm;

02 braçadeiras reu�lizáveis em nylon adulto P 18-26 cm;

01 braçadeira reu�lizável em nylon pediátrica 12-20 cm;

(Serão aceitas variações de 20% no tamanho das braçadeiras)

10 braçadeiras neonatal tamanho 2 Descartável;

10 braçadeiras neonatal tamanho 3 Descartável;

10 braçadeiras neonatal tamanho 4 Descartável;

01 cabo de PI reu�lizável compa�vel com transdutor e cateter u�lizado na ins�tuição. A empresa deverá consultar formalmente no ato do fornecimento do equipamento para
iden�ficar a tecnologia adequada;

01 suporte de transdutor de pressão invasiva completo reu�lizável;

01 sensor de temperatura de pele;

01 sensor de temperatura esofágico;

01 sensor de capnografia MainStream completo reu�lizável, acompanhado de 05 Adaptadores de Vias Aéreas; de capnografia, caso a tecnologia ofertada seja mainstream;

20 kits completos para capnografia sidestream adulto, caso a tecnologia ofertada seja sidestream;

01 cabo de rede para comunicação com a central;

Rack para módulo, caso necessário;

Suporte para fixação de parede;

Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento;

 

Exigências técnicas ou norma�vas

Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;

Cer�ficado de conformidade à NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2;

Cer�ficado de conformidade à NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34;

Conformidade à NBRIEC 80601-2-30

Conformidade à NBR 14136.

 

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
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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 14:08, 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 14:13,
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 14:34, 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 Aline Rodrigues Queiroz, Chefe de Unidade, em 10/12/2020, às 14:48, 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 Marcelo Borges Vieira, Chefe de Unidade, em 10/12/2020, às 15:23, 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 10443922 e o código CRC 492B3DCF.
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