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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência Geral de Tecnologia

Gerência de Engenharia Clínica

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO Nº 62/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/GGTEC/GEENG

Unidade: Hospital Regional de Santa Maria

Solicitante: Unidade de Radiologia e Imagenologia

Interessado/Responsável: NURIM-HRSM/ GEENG

E-mail:  

Contato: (61) 3550-8900

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação emergencial de serviço de locação de equipamento de ultrassom para atendimento da necessidade da Unidade de Radiologia e
Imagenologia do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), pertencente ao Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. O IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de
serviços públicos nas a�vidades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2.2. O Hospital Regional de Santa Maria é referência em atendimentos ginecológicos e neonatais na região, sendo essencial a disponibilidade de
equipamentos de ultrassom para realização de exames nos pacientes da unidade.

2.3. O Núcleo de Radiologia e Imagenologia possuía 2 (dois) equipamentos de ultrassom, sendo que um se tratava de equipamento an�go, cujo
defeito apresentado não foi passível de reparo. Desse modo, a unidade conta com apenas um equipamento, que apresentou defeito recentemente, e que
necessitará de longo prazo para manutenção, visto o prazo de entrega solicitado pelo fabricante para envio das peças.

2.4. A Gerência de Engenharia Clínica providenciou emprés�mo de ultrassom por uma empresa parceira, no entanto o mesmo apresentou defeito.
Também foi solicitado emprés�mo de equipamento pertencente ao Hospital de Base, porém o mesmo não possui todos transdutores necessários para
realização dos exames no HRSM.

2.5. O Núcleo de Radiologia e Imagenologia (NURIM) do HRSM encontra-se, dessa forma, desassis�do na assistência ginecológica e obstétrica, visto
que, devido à ausência dos transdutores adequados, só é possível realizar os seguintes exames: Parede abdominal, Tes�culo, Mama, Região Cervical, Tireoide,
Doppler venoso, Músculo esquelé�co (ombro, cotovelo, punho, joelho, mão, quadril, pé, tornozelo) e Transfontanela, conforme informado no Processo 04016-
00047565/2020-94.

2.6. Há um processo de aquisição regular de equipamentos de ultrassom em elaboração para suprir as demandas das unidades do IGESDF,
considerando a solicitação do Processo 04016-00031909/2019-18, no entanto o processo demandará um prazo grande até conclusão. De modo a não deixar a
unidade desassis�da e, considerando que mesmo após a manutenção do equipamento existente, há necessidade de outro equipamento para atender a toda
demanda do HRSM, solicita-se a locação emergencial de 1 (um) aparelho de ultrassom.

 

3. DAS NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A prestação de serviço deve conter, como caracterís�cas mínimas, a verificação do atendimento a(o):

3.1.1. Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Execu�vo a ins�tuir o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF
e dá outras providências;

3.1.2. Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Ins�tuto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, ins�tuído pela Lei nº 5.899,
de 3 de julho de 2017, para Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

3.1.3. Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, e dá outras
providências;

3.1.4. Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

3.1.5. Estatuto Social;

3.1.6. Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal – IGESDF, sem prejuízo do Regulamento anterior, respeitando o período de vigência das normas;

3.1.7. Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto Hospital de Base do Distrito Federal;

3.1.8. Terceiro Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins�tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

3.2. Demais normas ins�tucionais que regem os atos do IGESDF.

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1. A especificação do objeto e apresentada no Anexo I.
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5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

5.1. O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor preço global, desde que atendidos os requisitos deste Elemento Técnico e a qualidade
dos produtos e serviços especificados. 

5.2. As propostas deverão ser apresentadas em planilha discrimina�va, que deverá conter, no mínimo: 

a) nome do representante legal da empresa e dados;  

b) detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I;  

c) as quan�dades;  

d) valores estra�ficados por item, valor total mensal e valor global, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;  

e) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;  

f) prazo para entrega do equipamento;  

g) dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma; 

h)  CNPJ, telefone, endereço e e-mail;  

i) marca e modelo do objeto;  

j) garan�a do objeto;  

k) número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, procedência e o número do registro da ANVISA;  

l) Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico. 

 

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo de entrega é de até 3 (três) dias úteis após a assinatura do contrato.

6.2. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado em atendimento às
necessidades e conveniência das partes envolvidas, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do
IGESDF.

 

7. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A entrega do equipamento, bem como a prestação do serviço, será realizada conforme definido abaixo:

7.1.1. Apresentar o produto, em perfeito estado, e iden�ficado com as informações: especificação, quan�dade, número de série, número do registro do
produto na ANVISA/MS, quando for o caso; nas condições de temperatura exigidas no manual, sendo que todos os dados (catálogo) devem estar em português.

7.1.2. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a iden�dade, qualidade, integridade.

7.1.3. Deverão ser observadas pela CONTRATADA as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material.

7.1.4. Os equipamentos deverão ser entregues juntamente com os manuais em língua portuguesa.

7.1.5. Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço AC 102, Blocos, Conj. A/B/C - Santa Maria, Brasília - DF, 72502-100, no horário de
09h00min às 17h00min, ou conforme local indicado na ordem de fornecimento, dentro do Distrito Federal.  

7.1.6. O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) do equipamento.

7.1.7. Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento defini�vo do objeto, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer
modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.  

7.1.8. Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade da Contratada.  

7.1.9. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:  

7.1.10. O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:  

a) número da Ordem de Fornecimento;  

b) o nome do material (equipamento) e descrição nos termos do Anexo I;  

c) marca e o nome comercial;  

d) número do registro do produto na ANVISA/ Ministério da Saúde, caso aplicável.  

7.2. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.  

7.3. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos. 

 

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Habilitação Pessoa Jurídica:

8.1.1. No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

8.1.2. No caso de sociedades comerciais: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va;

8.1.3. Documento comprobatório auten�cado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, registro profissional ou
outro); 

8.1.4. No caso de sociedades por ações: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, em exercício;

8.1.5. No caso de sociedades civis: inscrição do ato cons�tu�vo e alterações subsequentes no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

8.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir;
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8.1.7. Para todos os efeitos, considera-se como ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, o documento de cons�tuição da empresa,
acompanhado das úl�mas alterações referentes à natureza da a�vidade comercial e à administração da empresa, ou a úl�ma alteração consolidada.

8.2. Quanto à representação, deve ser observado:

8.2.1. Se representante legal apresentar procuração por instrumento par�cular ou público, com poderes para pra�car os atos per�nentes ao certame.

8.2.2. Na hipótese de procuração por instrumento par�cular, deverá vir acompanhada do documento cons�tu�vo do proponente ou de outro
documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para cons�tuir mandatário.

8.2.3. O representante legal constante na procuração, assim como o (s) sócio (s) outorgante (s) dever (ao) apresentar documento comprobatório
auten�cado reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de iden�dade, registro profissional ou outro).

8.2.4. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação,
as cópias auten�cadas ou os originais da documentação exigida neste Ato Convocatório.

8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.3.1. União - Cer�dão Nega�va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer�dão conjunta nega�va de débitos, ou posi�va com efeitos de
nega�va, rela�vos aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

8.3.2. CNDT - Cer�dão Nega�va de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas, ou cer�dão posi�va com efeitos de nega�va;

8.3.3. FGTS - Cer�dão Nega�va de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço, mediante Cer�ficado de Regularidade;

8.3.4. CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

8.3.5. CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, man�do pela Controladoria Geral da União;

8.3.6. CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça;

8.3.7. TCU – Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União;

8.3.8. Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata (art. 192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial,
expedidas pelo setor de distribuição da Jus�ça Comum, Jus�ça Federal e Jus�ça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa �sica ou jurídica.

8.3.9. Cer�dão Nega�va de Regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do fornecedor;

8.3.10. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao úl�mo exercício social, que comprovem Índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1(um);

8.3.11. Comprovar existência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (A�vo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor es�mado para a contratação tendo por base as demonstrações contábeis do exercício social.

8.3.12. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela empresa com o IGESDF e com empresas
privadas. Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) rela�va ao úl�mo
exercício social e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a empresa deverá apresentar
as devidas jus�fica�vas para tal diferença.

8.4. Habilitação Técnica:

8.4.1. Registros dos produtos, no�ficação ou dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) ou
Cópia auten�cada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número rela�vo a cada produto cotado ou Cópia emi�da eletronicamente
através do sí�o da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.  

8.4.2. O número do Registro do produto na ANVISA ou a dispensa de Registro deverão ser rigorosamente especificados na proposta.  

8.5. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação,
as cópias auten�cadas ou os originais da documentação exigida neste elemento técnico.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar o(s) equipamento(s) no prazo estabelecido.

9.2. Realizar o(s) serviço(s) e fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes neste Elemento Técnico, não se
admi�ndo procras�nação em função de pedido de revisão de preço.

9.3. Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com equipamentos instalados em pleno funcionamento, tudo em
conformidade com as normas vigentes.

9.4. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o
interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.

9.5. Garan�r a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, subs�tuindo sempre que for o caso.

9.6. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução. 

9.7. Arcar com todas as despesas per�nentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

9.8. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade
o mero fato de a execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos par�cipantes.

9.9. Garan�r a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, subs�tuindo sempre que for o caso.

9.10. Subs�tuir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 1 (um) dia, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF, contados a par�r
do recebimento dos produtos.

9.11. Manter empregados necessários para a execução dos serviços, conforme definido no contrato.

9.12. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

9.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

9.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste instrumento.

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do instrumento contratual.

9.16. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
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9.17. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigido no processo, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.18. U�lizar empregados habilitados e com conhecimento técnico dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações
em vigor.

9.19. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

9.20. Os equipamentos deverão ser entregues com os devidos laudos de conformidade de funcionamento (manutenção preven�va).

9.21. A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante todo período da contratação, incluindo manutenção
corre�va com subs�tuição de peças, caso necessário, e manutenção preven�va conforme recomendação do fabricante.

9.22. O prazo de primeiro atendimento será de até 2 (duas) horas contadas da abertura do chamado via telefone ou e-mail, desconsiderando finais de
semana e feriados, e o conserto deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas úteis, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela
Contratante.

9.23. Não haverá limites de chamados corre�vos.

9.24. A manutenção deverá ocorrer no local onde es�verem instalados os equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará
sem qualquer ônus para a Contratante, mediante subs�tuição do equipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do
equipamento subs�tuído.

9.25. O Atendimento Técnico disponível em horário comercial. Caso necessário, poderão ser solicitados eventualmente atendimentos em horários
extras.

9.26. Em caso de necessidade de re�rada do equipamento para manutenção, será necessária a subs�tuição do item no prazo máximo de 2 horas por
um equipamento reserva, quando aplicável.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.

10.3. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às normas de segurança do IGESDF.

10.4. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

10.5. Garan�r o contraditório e ampla defesa.

10.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.

10.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efe�va execução do objeto.

10.8. No�ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do instrumento contratual, para que
sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

 

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito bancário em conta corrente, após a apresentação do atesto pelo
gestor do contrato, conforme cronograma de execução, ocasião em que deverá ser emi�do o respec�vo documento fiscal, que conterá expressamente as
retenções de tributos, nos termos da legislação, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 28.481.233/0001-72
ENDEREÇO: SMHS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A
CEP: 70.335-900.

11.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica, discriminar o nome
comercial, o quan�ta�vo do serviço que foi efe�vamente entregue, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e número de referência do
processo de seleção de fornecedores ou número do contrato.

11.3. Os documentos fiscais deverão conter os valores discriminados por equipamento e o valor total.

11.4. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emi�das com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para
pagamento passará a ser contado a par�r da reapresentação das mesmas.

11.5. Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento
até que seja sanado o problema.

11.6. Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da Contratada, o decurso do prazo de pagamento será
interrompido, reiniciando sua contagem a par�r da data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização financeira.

11.7. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de
haver cobrança indevida.

 

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área técnica responsável, que anotará em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na prestação dos serviços.

12.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços;

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Elemento Técnico;

12.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação das penalidades,
previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF;

12.5. 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, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

 

13. DAS PENALIDADES
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13.1. Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste Elemento Técnico e seus anexos, não veracidade das informações prestadas, bem
como na inexecução parcial ou total do objeto, a empresa par�cipante/vencedora estará sujeita às sanções previstas nos ar�gos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 10 (dez) dias após fim do prazo de entrega;

b) 10% (dez por cento), cumula�vamente, sobre o valor total da aquisição, após 10 (dez) dias depois do prazo máximo para entrega. O atraso injus�ficado
de entrega dos itens superior a 20 (vinte) dias corridos será considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respec�vo ser rescindido,
salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

c) Em caso de falha no equipamento, que não seja acarretada pela negligência da Contratante, será descontado proporcionalmente do valor de locação, o
período de indisponibilidade do equipamento.

 

14. DO LOCAL E DATA

Brasília/DF, 03 de julho de 2020.  

 

 

ANEXO I

 

 

ItemEquipamento Descrição Quan�dade

1 Ecógrafo

Aparelho de ultrassonografia digital, para uso em exames de parede abdominal, testículo, mama, região cervical, tireoide,
doppler venoso, músculo esquelético, transfontanela, entre outros. Com as seguintes características mínimas:

Deve possuir software que permita realização dos exames supracitados.

Sistema com pelo menos 1024 canais de processamento digital ou tecnologia similar avançada;

Monitor LCD ou LED Colorido de no mínimo 17 polegadas em tela plana de alta resolução;

Deve permitir armazenamento de exames em memória interna;

Deve permitir impressão e envio de imagens para sistema externo (PACS);

Caso possua impressora interna, deve ser acompanhado de papel termossensível;

Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento;

Deve possuir pelo menos 03 portas ativas para transdutor;

DICOM;

Modos de imagem: B, modo M, M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido.

Modos de divisão das imagens: Modo B, B/B, Doppler Colorido.

Medidas Básicas como: Profundidade e Distância, Área, Tempo, ângulo, Volume, medidas do doppler como IR, IP, velocidade
sistólica e diastólica, Freqüência Cardíaca.

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

No mínimo 01 (uma) saída de vídeo;

No mínimo 01 (uma) portas USB;

Todos os transdutores deverão ser eletrônicos, com no mínimo a seguinte configuração:

01 (um) Transdutor convexo para exames de medicina interna e abdominal;

01 (um) Transdutor linear para exames vascular, vascular periférico, pequenas partes, mama e musculoesquelético;

01 (um) Transdutor endocavitário.

1(um) suporte com rodízio para transporte do aparelho de ultrassonografia e encaixe para todos os transdutores;

Tensão de alimentação de 220VAC ou bivolt. Frequência 60 Hz;

Registro ANVISA.

Deverá ser disponibilizado treinamento operacional para o equipamento.

01

 

 

Documento assinado eletronicamente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA - Matr.0000014-9, Gerente
de Engenharia Clínica, em 03/07/2020, às 14:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
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setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADALE LUCIANE TELLES DE FREITAS - Matr.0000456-
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do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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