
Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA ATENDER O CENTRO DE 
ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS E MICROREGIÃO, 
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA DE N° 04589.955000/1200-12.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - UN 1,00 124.914,17 124.914,17
Equipamento transportável sobre rodízios com no 
mínimo de 100.000 canais digitais de 
processamento para oferecer qualidade de 
imagem em Modo 2D, Modo M, modo M 
Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler 
Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com 
teclas programáveis. Tecnologia de feixes 
compostos e Tecnologia de redução de ruído e 
artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal 
- possibilita aumentar em 20% o campo de visão 
em imagens com transdutor linear. Imagem 
Harmônica: função com aplicação para todos os 
transdutores. Imagem Harmônica de Pulso 
Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo 
Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de 
imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, 
ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. 
Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. 
Tissue Doppler Imaging ( TDI) colorido e 
espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos 
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla 
que permite ajustes rápidos da imagem, 
otimizando automaticamente os parâmetros para 
imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de 
tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para 
visualização e análise de imagens em Modo B, 
Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo 
Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela 
com combinações de Modos. Software de 
imagem panorâmica com capacidade de realizar 
medidas. Software de análise automática em 
tempo real da curva Doppler. Módulo de ECG 
com cabo. Possibilidade futura de software para 
captação de imagens 3D. Permitir acesso às 
imagens salvas para pós-análise e 
processamento. Possibilitar armazenar as 
imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop 
Save. Pós-processamento de medidas, 
Pós-processamento de imagens. Banco de 
palavras em Português. Monitor LCD ou LED com 
no mínimo 21 polegadas. Deve permitir 
arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo 
menos 490 frames por segundo. Todos os 
transdutores multifrequenciais, banda larga. HD 
ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas 
USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para 
transdutores. Sistema Windows. Conectividade de 
rede DICOM. DICOM 3.0 ( Media Storage, 
Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, 
Worklist, Query - Retrieve, MPPS ( Modality 
Performance Procedure Step) , Structured 
Reporting) . Drive ( gravador) de DVD-R para 
armazenamento de imagens e/ou clipes em CD 
ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou 
MPEGI ( Padrão Windows) ou DICOM com 
visualizador DICOM de leitura automática. 
Gravação de imagens em pen drive. Impressão 
direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo 
usuário. Acompanhar os seguintes transdutores 
banda larga multifrequenciais: Transdutor 
Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 
MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as 
frequências de 4.0 a 9.0 MHz com abertura 
superior a 140s; Transdutor Linear que atenda as 
frequências de 4.0 a 11 MHz: Transdutor Setorial
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Itens
•auuiru que aieriua as rrequenuias ue z.u a 4.u 
MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no 
’break compatível com o equipamento. Tensão de 
acordo com a entidade solicitante. Garantia de 
fábrica.

Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

Total da Coleta: 124.914,17

Valor Total estimado da aquisição: 124.914,17 (cento e vinte e quatro mil novecentos e quatorze reais e 
dezessete centavos).

Justificativa : Cl N.° 60/2021/AE/SESAU

Prazo de entrega: 60 (SESSEANTAS) DIAS

Condições de Pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 27 de Agosto de 2021

AUTORIZO:
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TERMO DE REFERÊNCIA1. Unidade rifuisitante
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS.

Aquisição futura de equipamento de ultrassonografia para atender o Centro de Atendimento 
Materno Infantil do município de Aquidauana-MS e microrregião.

3. Condição de Entrega /Prestação do Serviço e Prazo de Entrega
3.1.0s equipamentos serão recebidos no ato da entrega, em dia útil, das 07:00 às 10:30 h e das 
13:30 h às 16:30 h no Depósito Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua 
Estevão Alves Corrêa 1763 -  Bairro Centro. Após cada solicitação efetuada pela Secretaria a qual 
emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem de serviço, podendo ser entregue 
pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou 
início da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail.
3.2. Após recebimento, mediante a verificação da qualidade e sua consequente aceitação, por 
intermédio de Termo Definitivo de Recebimento, assinado pelas partes ou Atesto da Nota Fiscal 
pelo servidor responsável ou comissão de recebimento.4. Requisito Aceitabilidade
0 equipamento será recebido no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos seus componentes e as especificações dos opcionais constantes da proposta 
comercial, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos 
exigidos.5. Condição de Recebimento
O recebimento do equipamento será realizado pelos Fiscais de contrato, e na falta/impedimento 
deste (a) por outro servidor (a) designado (a).

6. Cronograma Físico e Financeiro
Em razão de se tratar da aquisição de equipamentos de emenda parlamentar, não foi realizado 
o referido cronograma, pois não se trata de obras ou serviços de engenharia, assim entendido 
pelo núcleo de compras.

7. Paga n is to

7.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta] dias mediante apresentação da Nota 
Fiscal ou Fatura devidamente atestada, pelo fiscal de contrato, em conformidade com a legislação 
vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes 
documentos:
7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social -  CND (INSS), 
mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;



7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou positiva 
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de 
domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;

7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou 
positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais], emitido pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho- TST.8. Local de Execução do Objeto

8.1 0 objeto será executado conforme solicitação nos seguintes locais:LOCAL / UNIDADE DE SAUDE ENDEREÇO
Centro de Atendimento Materno infantil Rua Pedro Pace, S/N 

Bairro Alto

9. ludicacâo de Fiscal de Contrato
9.1. Fica designado como fiscal do presente contrato Ana Flávia Batista Modesto, matrícula 15550, 

CPF n2 700.594.611-15 e como suplente Danielle de Carvalho Alves, matrícula 12509, CPF ne 

033.169.199-02 conforme dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93.

9.2. Fica designado como Gestor do presente contrato Gabriella Darbello Torres Lopes, matrícula 
15075, CPF ne 023.887.561-03, Coordenadora do Núcleo de Atenção Especializada.

9.3 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração Municipal por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

9.4 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

9.5 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, 
se em desacordo com os termos pactuados. Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes 
ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

10 Inform atixi  Complementares
10.1 - Garantir a qualidade do item fornecido, prestando as necessárias informações quando 
solicitadas, e assegurando a sua substituição no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, se for 
constatada alguma falha.

10.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo, na execução do contrato.



10.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11 íHirtiWfftn  da contratada^
11.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 
rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 
comercial;

11.2. Fornecer os equipamentos/material permanente com os manuais de utilização, de 
manutenção e de garantia;

11.3. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de 
vigência da garantía(estipulada pelo fabricante) que apresentarem defeitos de fabricação, sem 
ônus para o município, resguardando as revisões periódicas indicadas pelo fabricante, as quais 
serão custeadas pelo Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS;

11.4. Substituir em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, os equipamentos/materiais 
permanentes que apresentarem defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados 
pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido realizadas, durante a 
vigência da garantia.

11.5 -  A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias que começará a contar no primeiro dia útil após o 
recebimento por parte do Fornecedor.

11.6 - Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

11.7 -  Caso a Licitante não fornecer o item requisitado, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada 
em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais 
classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

1 1 . 8 - 0  item deverá ser entregue acompanhado de notas fiscais, ANEXADA À RESPECTIVA 
REQUISIÇÃO, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e 
ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item, o valor unitário, valor total 
e quantidade, além das demais exigências legais.

11.9 -  Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.

11.10- Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações 
correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

11.11- São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de 
ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

12. Obrigações do contratante
12.1 -  Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a 
ordem e quantitativos a serem fornecidos.



12.2 -  Emitir autorização de compra.

12.3 -  Aplicaras penalidades cabíveis, nas situações previstas no Termo de Referência.

12.4 -  Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.

12.5 -  Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no Termo de Referência.

Oüèrit

Gabriella Darbêllcr Torres Lopes 

Enfermeira Coordenadora da Atenção Especializada 

Matrícula: 15075

Aprovado/Autorizado:

SecretárUylvlunicipal de Saúde


