
DO OBJETO       

O presente Elemento Técnico tem por objeto a Aquisição de Ultrassom 
(ecógrafo/ecocardiógrafo) com garantia técnica, de acordo com as 
especificações, quantidades e demais condições constantes neste 
Elemento Técnico e seus anexos, para atender às necessidades das 
unidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - 
IGESDF, nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações 
do IGESDF, publicado no DODF n° 231 de 05 de dezembro de 2017. 

Os itens serão fornecidos conforme programação constante na Ordem de 
Fornecimento. No momento da entrega a empresa deverá cumprir as 
seguintes exigências: 

Os equipamentos deverão estar identificados e com todas as informações 
em língua portuguesa, de acordo com o que dispõe o art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor da Lei nº 8.078/1990; 

Os equipamentos deverão possuir Registro na ANVISA ou justificativa de 
dispensa de registro. 

  

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO      

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

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Base necessita de 
ecocardiógrafos para ampliar a oferta de exames à população, 
proporcionando menor tempo de permanência durante as internações, 
maior eficiência e agilidade no atendimento, suprindo assim, parte 
expressiva da demanda crescente no Distrito Federal. Além disso, com o 
retorno das cirurgias cardíacas é essencial que haja equipamento de 
ecocardiografia no intraoperatório. 

Atualmente, determinadas cirurgias cardíacas no Hospital de 
Base acontecem sem a presença do ecocardiograma intraoperatório, o que 
contraria as regras internacionais relacionadas ao procedimento. Esse 
equipamento deve formar imagens próximas da anatomia real, com a 
finalidade de orientar o cirurgião durante o procedimento para que haja 
um melhor resultado cirúrgico. Sendo assim, seria viabilizado um 
maior número de cirurgias cardíacas e um menor tempo de 
permanência hospitalar. Além disso, viabilizaria a possibilidade de 



realização de transplantes cardíacos, cuja cirurgia necessita de grande 
respaldo tecnológico. 

No cenário atual, os equipamentos disponíveis no setor 
apresentam um atraso tecnológico superior a 10 anos, além de estarem 
com componentes danificados sem condições de conserto efetivo, visto 
que se trata de ruídos nas imagens provenientes de defeitos nas placas 
eletrônicas dos equipamentos. Esse desgaste é gerado pela grande 
demanda a que são submetidos na rotina, o que impacta na suspensão 
e/ou redução dos atendimentos do setor. 

A dificuldade imposta pela qualidade de imagem, pela 
ausência de recursos tecnológicos frutos do avanço científico, compromete 
a assistência e o tratamento direcionado. O Serviço de Cardiologia (SECAR-
HB) atende a todas as unidades do Hospital de Base, inclusive as UTIs e 
Pronto Socorro. O ecocardiógrafo é a ferramenta diagnóstica que muitas 
vezes determina condutas e tempo de permanência no Hospital, 
principalmente nas UTIs. O funcionamento inadequado do equipamentos 
implica na necessidade de deslocamento dos pacientes para outros 
serviços, aumentando  os riscos humanos bem como de custos 
administrativos. 

 Trata-se de um método de custo relativamente baixo e 
facilmente acessível à população, além de apresentar excelente resolução 
diagnóstica em cardiologia, com impacto na redução de mortalidade por 
doenças cardiovasculares. O referido exame encontra-se com demanda 
reprimida na SES/DF (SISREG), o que compromete a assistência aos 
usuários. 

Justifica-se a aquisição de novos equipamentos de 
Ecocardiografia, a fim de suprir a defasagem tecnológica do atual setor de 
ecocardiografia da SECAR-HB para que o usuário do SUS não fique 
desassistido e tenha direito ao tratamento de excelência necessário ao seu 
restabelecimento.  

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. 

O Núcleo de Radiologia e Imagenologia possuía 2 (dois) 
equipamentos de ultrassom, sendo que um se tratava de equipamento 
antigo, 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. 



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

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

O Processo 04016-00058309/2020-22 trata da locação 
emergencial de ultrassom para suprir a demanda emergencial, entretanto 
a locação tem prazo finito e o Núcleo necessita de 02 (dois) equipamentos 
permanentes para atendimento de toda demanda. 

  

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO     

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Base, conforme 
Solicitação de Compras (35594030) necessita de 03 (três) ecocardiógrafos - 
ITEM 1 do Anexo I. 

Para o ITEM 1 é necessário que haja uma Workstation 
(estação de trabalho) - ITEM 02 para processamento das imagens, a 
Workstation deverá trabalhar de forma independente para não prejudicar 
o fluxo de exames realizados. 

Portanto, o Item 1 e o Item 02 foram colocados em um 
mesmo LOTE, visto que devem ser compatíveis entre si e possuir os 
softwares de comunicação e tratamento de imagens. 

O  Núcleo de Radiologia e Imagenologia (NURIM) do HRSM, 
conforme Processo 04016-00031909/2019-18, necessita de 02 (dois) 
equipamentos de ultrassom / ecógrafos - ITEM 3 do Anexo I. Por se 
tratarem de equipamentos de características distintas, foram colocados 
em lotes separados. 

  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

As especificações dos equipamentos e dos materiais utilizados são 
apresentadas no Anexo I. 

  



GARANTIA TÉCNICA 

Todos os equipamentos e materiais deverão apresentar certificado de 
garantia, conforme descrito no Anexo I, sendo esta de no mínimo 24 (vinte 
e quatro) meses, a contar do recebimento definitivo. 

No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos equipamentos 
fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses 
casos, os produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças 
deverão ser substituídos, sem ônus para a Contratante no prazo de até 6 
(seis) dias corridos imediatamente após o recebimento dos equipamentos. 

A contratada deverá garantir comercialização de peças e suporte técnico 
no Brasil para o(s) equipamento(s) pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos 
após o recebimento definitivo do equipamento, incluindo teste de 
desempenho. 

Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser 
apresentados relatórios com informações sobre os serviços executados, 
sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais 
e/ou equipamentos. 

No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio 
com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em 
oficina especializada. 

A Contratada será responsável pela atualização e manutenção de software 
durante todo o período de garantia. 

A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva (com 
substituição de peças) nos materiais e equipamentos durante a vigência da 
garantia técnica, quando necessário. 

O prazo de atendimento será de até 2 (duas) horas úteis contadas da 
abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser 
efetuado em até 2 (dois) dias úteis, salvo comprovação de impossibilidade, 
reconhecida pela Contratante. 

A  manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os 
equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará 
sem qualquer ônus para a Contratante. 

Durante a vigência da garantia do equipamento, a CONTRATADA deverá 
garantir o atendimento técnico disponível em horário comercial. 

  

PROPOSTA COMERCIAL 



A proposta deverá ser apresentada de forma clara, completa e detalhada, 
que deverá conter, no mínimo: 

nome do representante legal da empresa e dados; 

detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I; 

as quantidades; 

valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e 
por extenso; 

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

prazo para entrega do equipamento; 

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

CNPJ, telefone, endereço e e-mail; 

marca e modelo do objeto; 

garantia do objeto; 

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

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. 

  

AMOSTRAS E PROSPECTOS  

Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar demonstração do(s) 
produto(s) e/ou catálogos ao(s) Fornecedor(es), a fim de verificar a 
adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s). 

O catálogo para avaliação do produto deverá ser original e oficial do 
fabricante. 

Em caso de demonstração do(s) equipamento(s), esta deverá ocorrer por 
um período de no mínimo 2 (dois) dias corridos, a fim de verificar a 
adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s) por meio de 
comissão de avaliação. 

O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) aos cuidados da Gerência 
de Compras ou da Engenharia Clínica no(s) seguinte(s) endereço(s): 

UNIDADE ENDEREÇO 

Hospital de Base 
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 

70.335-900 



Hospital Regional de Santa 
Maria 

AC 102, Blocos, Conj. A/B/C - Santa Maria, Brasília - DF, 72502-
100 

Horário de recebimento: segunda a sexta de 09 às 17 horas. 

A convocação para a demonstração do equipamento poderá ser realizada 
por e-mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF. 

O local de entrega da(s) amostra(s) poderá ser alterado, conforme 
definição do IGESDF, sendo que novo local será informado na convocação. 

Sendo o equipamento apresentado reprovado, o Fornecedor será 
automaticamente desclassificado. 

Os produtos apresentados deverão ser recolhidos pelos interessados, no 
mesmo local de entrega, após a conclusão da Seleção de Fornecedores 
(homologação, revogação ou anulação). 

  

HABILITAÇÕES DA EMPRESA       

O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade 
fiscal, jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo: 

Referentes às Regularidades Fiscais: 

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, 
mediante certidão conjunta negativa  de débitos,  ou positiva com  efeitos  
de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos  inadimplidos  
perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

d) FGTS – Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia  
do Tempo de Serviço, mediante Certificado de Regularidade; 

e) Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, 
Estadual ou Distrital da sede do fornecedor; 

f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido 
pela Controladoria Geral da União; 

g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

h) TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e 

i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art.192, Lei 
nº11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução 



patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça 
Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou 
jurídica. 

Referentes à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa 
Física; 

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial; 

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

d) Documento comprobatório autenticado de seus administradores 
reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro 
profissional ou outro); 

e) No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, em exercício; 

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato constitutivo e alterações 
subsequentes no Registro civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em 
exercício; acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

g) 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 atividade 
assim o exigir; e 

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, o documento de constituição da empresa, 
acompanhado da (s) última (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da 
atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 
consolidada. 

Quanto à Representação: 

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento 
particular ou público, com poderes para praticar os atos pertinentes da 
Seleção de Fornecedores; 

b) Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir 
acompanhada do documento constitutivo do proponente ou de outro 
documento em que esteja expressa a capacidade/competência do 
outorgante para constituir mandatário; e 



c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar 
documento comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente (CNH, 
carteira de identidade, registro profissional ou outro), assim como  do 
sócio outorgante. 

Referentes à Habilitação Técnica: 

Registros dos produtos, notificação ou dispensa do registro, no Ministério 
da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) ou Cópia 
autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., 
grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida 
eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária. 

Para facilitar a análise dos comprovantes de regularidade do registro do 
produto cotado junto ao Ministério da Saúde, o fornecedor deverá indicar 
em cada registro o respectivo item licitado. 

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

Ficará a cargo do Fornecedor, provar que o produto objeto do Ato 
Convocatório não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária. 

Alvará Sanitário ou Licença Sanitária / Licença de Funcionamento, 
expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal, Estadual ou Distrital de 
acordo com a sede do fornecedor. 

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Comprovação de assistência técnica autorizada localizada no Distrito 
Federal. 

8.2.                   A qualquer momento durante o processo ou no prazo de 
vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de 
comprovação, as cópias ou os originais da documentação exigida neste 
Elemento Técnico. 

  

CONDIÇÕES DE ENTREGA            

O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) à Gerência de Patrimônio, aos 
cuidados da Gerência de Engenharia Clínica, no(s) seguinte(s) endereço(s): 

UNIDADE ENDEREÇO 

Unidade de Apoio - SIA SIA Trecho 17 rua 06 lote 115, Brasília/DF, 70297-400 

Hospital de Base 
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 

70.335-900 

Hospital Regional de Santa AC 102, Blocos, Conj. A/B/C - Santa Maria, Brasília - DF, 72502-



Maria 100 

Horário de recebimento: segunda a sexta-feira de 09 às 17 horas. 

O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da 
Ordem de Fornecimento. 

Durante a vigência do Contrato, 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. 

Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o 
descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do Fornecedor, 
assim como montagem e instalação, quando necessário. 

O prazo para entrega dos produtos será de até 60 (sessenta) dias corridos 
para o Lote 01 e de até 35 (trinta e cinco) dias corridos para o Lote 02, 
contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, 
exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na 
Ordem de Fornecimento. 

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

I - Número da ordem de fornecimento; 

II - O nome do material; 

III - A marca e o nome comercial; 

IV - Número do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber. 

V - Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades 
previstas neste Elemento Técnico. 

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

Junto ao equipamento, deverá ser entregue o cronograma anual de 
manutenções preventivas. 

  

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS          

A avaliação das propostas se dará pelo critério de menor preço global por 
lote, desde que atendidos os requisitos deste Elemento Técnico e a 
qualidade dos produtos especificados. 

  

VIGÊNCIA CONTRATUAL 



O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá 
vigência a partir da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do 
objeto. 

A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia 
mínima do(s) produto(s) 
ou equipamento(s), contados a partir da data do termo de recebimento 
definitivo do objeto. 

  

TREINAMENTO 

Deverá ser aplicado treinamento de manuseio para todas equipes das 
instituições que utilizarão o(s) equipamento(s); 

Serão solicitadas 2 (duas) etapas de treinamento operacional dos 
equipamentos, de no mínimo 3 (três) dias cada para as equipes 
assistenciais de cada unidade hospitalar, conforme solicitação da 
CONTRATANTE, com acompanhamento de execução de procedimentos. 
Total de 4 (quatro) etapas - 2 (duas) para cada hospital. 

A primeira etapa de treinamento de cada unidade deverá ocorrer em até 5 
(cinco) dias após entrega dos equipamentos. As demais etapas serão 
agendadas, entre as partes durante o período de garantia dos 
equipamentos. 

A empresa será obrigada a fornecer treinamento técnico de baixa 
complexidade a no mínimo 3 (três) pessoas da equipe de engenharia 
clínica do Instituto, de no mínimo 1 (um) dia, sem ônus à Contratante, de 
modo a permitir execução de manutenções nos equipamentos a serem 
adquiridos, no mínimo em nível básico. O treinamento deve permitir à 
equipe de engenharia clínica da Contratante capacidade para primeiro 
atendimento ao(s) equipamento(s). Também devem ser repassadas 
instruções de conferência e testes do(s) equipamento(s). 

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo 
IGESDF, de acordo com a especificação do Elemento Técnico, em 
conformidade com a proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os 
ônus e encargos decorrentes do fornecimento, bem como se 
responsabilizando por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de condição estabelecida. 

Ao emitir a nota fiscal, o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição 
do produto objeto deste instrumento. 



Observar os prazos de entrega previamente estabelecidos. 

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza. 

A falta de estoque do objeto cujo fornecimento compete à empresa 
contratada, não poderá ser alegada com motivo de força maior para o 
atraso do fornecimento relativo a este Elemento Técnico e não a eximirá 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas. 

Ser responsável por todos os impostos, taxas, encargos fiscais e comerciais 
que forem devidos em decorrência da execução do objeto deste Elemento 
Técnico. 

Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio 
do endereço eletrônico correspondente ao seu envio. 

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

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações 
constantes no Anexo I, não se admitindo procrastinação em função de 
pedido de revisão de preço ou substituição de marca. 

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. 

Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por 
qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso. 

Substituir o(s) produto(s) registrado(s), após solicitação do Fiscal, desde 
que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) 
fixado(s) neste Elemento Técnico, sempre que for comprovado que a 
qualidade do(s) produto(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações 
exigidas ou se encontra(m) fora da legislação aplicável. 

Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 06 (seis) dias corridos, 
imediatamente após o recebimento, o objeto com avarias ou defeitos, sem 
qualquer ônus para o IGESDF. 

No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio 
com transporte e guarda dos produtos, quando retirado para conserto em 
oficina especializada. 



A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva (com 
substituição de peças) nos materiais e equipamentos durante a vigência da 
garantia técnica, quando necessário. 

O prazo de atendimento será de até 2 (duas) horas úteis contadas da 
abertura do chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser 
efetuado em até 2 (dois) dias úteis, salvo comprovação de impossibilidade, 
reconhecida pela Contratante. 

A  manutenção deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os 
equipamentos. Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará 
sem qualquer ônus para a Contratante. 

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

Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste 
instrumento. 

Entregar, juntamente com o equipamento, o Manual Técnico e o 
Operacional em português e todos os acessórios para o perfeito 
funcionamento (cabos, plugs, etc). 

O objeto deve estar acompanhado de relação da rede de assistência 
técnica autorizada. 

Deverá garantir a prestação de serviços no Distrito Federal, seja por meio 
de representante ou diretamente com fabricante localizado no DF. 

Deverá instalar os equipamentos nas unidades de destino, conforme 
estabelecido pela Contratante. 

Todo o equipamento, bem como sua instalação, deverá estar de acordo 
com as leis e normas vigentes e pertinentes. 

Deverá disponibilizar todos os equipamentos com data de fabricação e 
garantia, e serão avaliados pelos responsáveis técnicos da(s) Unidade(s) 
Solicitante(s). 

Fornecer apenas produtos com Registro na ANVISA ou apresentar dispensa 
de registro. 

Quando da assinatura do contrato, no caso do Fornecedor 
distribuidor, deverá apresentar carta de credenciamento emitida pela 
empresa fabricante, com firma reconhecida para todos os itens 
comercializados e cotados na proposta comercial. 

  



OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE              

Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto. 

Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que 
observadas as normas de segurança do IGESDF. 

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor. 

Garantir o contraditório e ampla defesa. 

Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste 
Elemento Técnico. 

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

Acompanhar e fiscalizar à execução do instrumento contratual, bem como 
atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto. 

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução da entrega deste Elemento 
Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

  

FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização e atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) será realizado pela 
Engenharia Clínica, conjuntamente com as Unidades solicitantes do(s) 
equipamento(s). 

O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem 
na verificação da conformidade do(s) produto(s). 

A verificação do(s) produto(s) deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Elemento Técnico. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das obrigações. 

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação das 
penalidades, previstas neste Elemento Técnico. 

A fiscalização de que trata esta cláusula 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 co-responsabilidade da Contratante 
ou de seus agentes e prepostos. 

  

PAGAMENTO    

Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento 
definitivo dos produtos. 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome 
comercial, a marca, o quantitativo efetivamente entregue, número do 
registro da ANVISA, número do código do produto, forma de apresentação, 
fabricante, procedência, referência ao número do Elemento Técnico ou 
Seleção de Fornecedores. 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito 
bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade responsável. 

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

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, 
conforme segue: 

a)                       Nota Fiscal; 

b)                       A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para 
cada pedido e cada unidade, mediante a cada entrega efetuada, na forma 
abaixo: 

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO 
DISTRITO FEDERAL 

C.N.P.J:  28.481.233/0001-72 

ENDEREÇO: SMHS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A 

CEP: 70.335-900. 

Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome da 
instituição financeira, agência e conta corrente da EMPRESA, para a 
realização do pagamento por crédito em conta corrente. 

Deverá conter o número de referência da Seleção de Fornecedores. 

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



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. 

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

  

PENALIDADES 

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 
participante/vencedora estará sujeita às sanções previstas nos artigos 35, 
41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do 
IGESDF, às seguintes multas: 

0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o 
limite de 15 (quinze) dias após prazo de entrega; 

10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, 
após 15 (quinze) dias do prazo máximo. O atraso injustificado de entrega 
dos itens superior a 15 (quinze) dias corridos, após o limite máximo de 
entrega, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o 
instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF. 

Caso a Contratada não cumpra com os prazos de garantia técnica durante 
o período de garantia, o IGESDF se reserva o direito de impedir o 
fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto. 

  

LOCAL E DATA   

Brasília-DF, 12/ agosto/2020. 
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1. DESCRITIVO 
  

• Ecocardiógrafo digital de alta resolução 
com plataforma capaz de atualizações constantes 
e inclusão de novas tecnologias desenvolvidas 
futuramente. 

• O equipamento deverá receber toda e 
qualquer atualização dos softwares instalados 
bem como a instalação de quaisquer novos 
softwares compatíveis que vierem a ser 
disponibilizados no mercado durante o período 
de garantia. 

• Processamento digital com no mínimo 
500.000 canais digitais, para utilização de exames 
de cardiologia adulta, pediátrica e exames 
vasculares. Deve apresentar tecnologia de 
armazenamento de imagens em dados brutos, o 
que permite o uso de múltiplas ferramentas de 
pós-processamento de imagem, permitir a 
realização de medidas e inclusão de textos 
inclusive nas imagens arquivadas. 

• Dynamic Range de no minimo 250dB. 

• Deve apresentar incluso segunda 
harmônica tecidual, harmônica com inversão de 
pulso geração de imagens em modo B, B/B, 4D, 
Modo M, B/M, B/Color/M, Doppler contínuo e 
pulsado com HPRF, mapeamento de fluxo em 
cores, powerdoppler. Permitir a exibição 
simultânea da imagem com e sem doppler 
colorido e tecnologia CDMI (color Doppler 

myocardial imaging”), ou similar (TDMI). Devem 
ter na sua configuração as tecnologias de Doppler 
tecidual em tempo real, com alta velocidade de 
quadros (Frame rate de no mínimo 1200 fps), 
permitindo estudos quantitativos posteriores ao 
exame; Doppler colorido e espectral. 

• O equipamento deve ter nas suas 
configurações, software interno para avaliação 
quantitativa da deformação regional das paredes 
– Strain e Strain-Rate baseados no efeito 
Doppler; exibição através de colorização das 
paredes em tempo real e geração de traçados 

03 



comparativos para quantificação regional. 

• Software para análise de válvula mitral 3D e 
para análise da deformação de átrio(s) e 
ventrículos. 

• O Equipamento deve permitir a geração de 
imagens paramétricas de Strain pelo método 
bidimensional (técnica do “SpeckleTracking”), 
seja pelas tecnologias “block matching” ou 

“opticalflow” disponíveis no mercado e com a 
capacidade  de análise através da geração de 
curvas e geração de gráficos. 

• O Equipamento deve ter incluso software 
para análise do “SpeckleTracking” capaz de aferir 
as deformações miocárdicas nos eixos 
longitudinal, circunferencial, radial . 

• O Equipamento deve ter incluso softwares 
para a avaliação da dissincronia cardíaca e 
ressincronização do miocárdio, com exibição de 
imagens paramétricas, com codificação em cores 
e informações sobre sincronismo miocárdico – 
aplicável inclusive às imagens tridimensionais. 

• O Equipamento deve permitir a visualização 
da imagem de reconstrução volumétrica com 
diferentes colorizações sobre a escala de cinzas 
(mapas de Modo 2D). 

• O Equipamento deve possibilitar a exibição 
de cortes de imagem em 3D; deverá permitir pelo 
menos a exibição de planos ortogonais com 
variação de ângulo de obtenção dos cortes, 
permitir o  cálculo da fração de ejeção por 
método tridimensional. 

• O software para detecção automática de 
bordas com cálculo de fração de ejeção em 3 
(três) planos adquiridos simultaneamente. Deve 
conter recursos avançados para imagem 4D, com 
exibição automática dos planos convencionais (4 
câmaras, 2 câmaras, eixo curto e eixo longo do 
VE). 

• O Equipamento deve ter incluso a 
capacidade de geração de imagens multiplanares 
(biplanares e triplanares) simultâneas em um 
mesmo ciclo cardíaco nos modos 2D, doppler 
colorido e Doppler tecidual. 



• O Equipamento deve ter na sua 
configuração, pacote para estudo de estruturas 
cardíacas em 3D em tempo real (4D), tanto nas 
modalidades transtorácica (modos 2D e doppler 
colorido) quanto transesofágica, com visualização 
e manipulação no próprio equipamento. 

• O Equipamento deve ter nas sua 
configuração, software que permita a utilização 
de agentes de contraste cardíaco e vascular para 
estudos de contraste de cavidade cardíaca e 
perfusão miocárdica, com opção de visualização 
em tempo real e sincronizado ao ECG, com 
diferentes protocolos pré-determinados e 
configuráveis. 

• O Equipamento deve ter incluso na sua 
configuração imagem trapezoidal nos 
transdutores lineares e permitir a  angulação da 
imagem em modo-B, independente do quadro de 
cor ou do cursor do Doppler espectral para 
transdutores lineares. 

• O Equipamento deve ter incluso software 
para medidas, manual e automatizada, da 
espessura Íntima média das carótidas. 

• O Equipamento deve ter incluso pacote 
completo de medidas para cardiologia e 
vasculares bem como, software integrado ao 
equipamento que permita a realização de 
protocolos predeterminados ou configuráveis de 
ecocardiograma de estresse (farmacológico ou de 
exercício). 

O GABINETE DEVE POSSUIR : 

• Teclado de operação programável, teclas 
programáveis de acordo com a necessidade do 
usuário e sistema de manuseio do cursor por 
“trackball”, ou similar. 

• Painel de controle articulável, com ajuste 
de altura e rotação independente do monitor. 
Pelo menos 03(três) portas ativas para 
transdutores com alça para os cabos, e cabo para 
traçado do ECG. 

• Conectividade para transdutores 
eletrônicos multifrequênciais do tipo 
multisetorial, convexo, linear, microconvexo e  



transesofágico adulto e pediátrico. 

• Disco rígido com, no mínimo, 500 GB para 
arquivo digital de imagens e dados de paciente e 
gravador de CD/DVD integrado. 

• Conectividade para “pen drive”, CD e DVD 
com a finalidade de arquivamento de imagens e 
da configuração do equipamento. 

• Conectividade via protocolo DICOM 3.0 ou 
superior; 

O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES CLASSES DE SERVIÇOS DICOM: 

• DICOM Send: transferência de imagem 
digital para uma rede, no formato DICOM; 

• DICOM Print: conexão com câmara laser ou 
impressora de rede; 

• DICOM Storage (Imageand Media): permite 
arquivamento de imagens no formato DICOM em 
servidor, DVD-R e CD-R; 

• DICOM Query/Retrieve: permite acessar 
imagens arquivadas em servidor. 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 

• 220 Vac ou bivolt automático, 60 Hz. 

• Deve ser fornecido nobreak. 

MONITOR: 

• Monitor com braço articulável, com ajuste 
de rotação e ação angulação. Pelo menos 256 
níveis de cinza. 

• Protocolos de fábrica e possibilidade de 
definição pelo usuário de novos protocolos de 
imagem para personalização do equipamento. 

• Monitor colorido LCD com pelo menos 21", 
em diagonal. 

TRANSDUTORES:  

• A empresa deve se comprometer a 
entregar os modelos mais modernos e de melhor 
qualidade desenvolvidos para o equipamento 
cotado. 

• Deverão ser fornecidos os seguintes 
transdutores, de modo a atender todos os 



exames solicitados: 

• Transdutor setorial adulto; 

• Transdutor setorial pediátrico; 

• Transdutor linear (banda centralizada em 
10 Mhz); 

• Transdutor multiplanar transesofágico com 
reconstrução de imagens no modo 4D. 

Prover assistência técnica autorizada no Estado/ Distrito 
da entrega do produto. 

  

2. DOCUMENTAÇÃO 

• O equipamento deverá possuir Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA; 

• Manual operacional e técnico em 
português (BR). 
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Workstation (Estação de  trabalho independente): 

Monitor de pelo menos 19 polegadas com resolução 
mínima de 1280 x 1024; 

Teclado e mouse Óptico; 

Placa de rede padrão Ethernet; 

Placa de vídeo com, no mínimo, 4 GB de memória; 

6 GB  no mínimo de memória RAM, Processador multi-
core, com velocidade minima de clock (frequência de 
operação) de 2,8 GHz;  

Protocolos de comunicação DICOM com versão mínima 
3.0, para Interface de Software e Hardware, habilitados e 
sem limites ou restrições de uso com as funcionalidades 
minimas: 

• DICOM Send: transferência de imagem 
digital para uma rede, no formato DICOM; 

• DICOM Print: conexão com câmara laser ou 
impressora de rede; 

• DICOM Storage (Image and Media): 
permite arquivamento de imagens no formato 
DICOM em servidor, DVD-R e CD-R; 

• DICOM Query/Retrieve: permite acessar 
imagens arquivadas em servidor. 
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Conectividade para “pen drive”, CD e DVD com a 
finalidade de arquivamento de imagens e da 
configuração do equipamento. 

Deve possuir todas licenças/ softwares para 
atendimento das necessidades do item 1. 

O equipamento deverá ser compatível com item 1 -
Ecocardiógrafo. 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 

• 220 Vac ou bivolt, 60 Hz. 

• Deve ser fornecido nobreak. 
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1.DESCRITIVO 
  

Aparelho de ultrassonografia digital, para uso em 
exames de abdome total, parede abdominal, mama, 
obstetrícia, testículo, mama, região cervical, tireoide, 
doppler geral, venoso e arterial, musculoesquelético, 
transfontanela, transvaginal, próstata, tórax, partes 
moles, entre outros. Com as seguintes características 
mínimas: 

Deve possuir software que permita realização dos 
exames supracitados. 

O equipamento deverá receber toda e qualquer 
atualização dos softwares instalados bem como a 
instalação de quaisquer novos softwares compatíveis 
que vierem a ser disponibilizados no mercado durante o 
período de garantia. 

Sistema com pelo menos 22.000 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); 

Deve possuir impressora interna, deve ser acompanhado 
de 5 (cinco) bobinas de papel termossensível; 

Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento; 

Deve possuir pelo menos 03 (três) portas ativas para 
transdutor; 
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Modos de imagem: B, modo M, M color, Doppler 
Pulsado, Doppler Colorido. 

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

Incluso software de Elastografia no mínimo para mama, 
útero e tireóide; 

Auto IMT para medição da artéria carótida; 

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 02 (duas) 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. 

• 01 (um) Transdutor setorial adulto. 

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

Licença do software utilizado para integração; 

O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE NO MÍNIMO AS 
SEGUINTES CLASSES DE SERVIÇOS DICOM: 

• DICOM Send: transferência de imagem 
digital para uma rede, no formato DICOM; 

• DICOM Print: conexão com câmara laser ou 
impressora de rede; 

• DICOM Storage (Imageand Media): permite 
arquivamento de imagens no formato DICOM em 
servidor, DVD-R e CD-R; 

• DICOM Query/Retrieve: permite acessar 
imagens arquivadas em servidor. 



Alimentação elétrica 220 Vac ou bivolt automático, 60 
Hz. 

Deve ser fornecido nobreak. 

Prover assistência técnica autorizada no Estado/ Distrito 
da entrega do produto. 

  
2. DOCUMENTAÇÃO 

• O equipamento deverá possuir Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA; 

• Manual operacional em português (BR). 

 


