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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista

Comissão de Licitações
Pregão Eletrônico - 008/2022

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, equipamento ecógrafo com plataforma digital de alta resolução, sistema

operacional Windows 10, com no mínimo 1.000.000 de canais digitais, interface para usuário em português/ inglês, conectividade
DICOM PC e USB, WIFI; disco rígido de igual ou superior a 500 GB, faixa dinâmica de igual ou superior a 280 db, capacidade de
gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas,
processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos,
abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco,
plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais
(distância, ângulo, volume...); aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1.800 frames/seg.); Cine igual ou maior que 1.100
quadros. Equipamento com no mínimo 4 portas ativas para conexão de 4 transdutores simultâneos, selecionáveis pelo painel, ligados
diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Console com rodízios
independentes, com travas em todos os rodízios, com ajuste de altura e regulagem lateral do painel, com tela digital touch screen de no
mínimo 12”; monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21”, definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza,
painel com teclado alfanumérico físico; Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B,
Doppler/B, triplex simultâneo, dual, Power Doppler e Power Doppler direcional, Doppler continuo e track-ball para manuseio de
comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em
Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler; DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 254.966,00
Valor Final: 212.000,00
Valor Total: 212.000,00
Situação: Homologado em 08/04/2022 10:40:21 Por: Garleno Alves da Silva
Nome da Empresa: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
Modelo: ACUSON JUNIPER

Item: 0002
Descrição: Eletrocardiógrafo com monitor, 12 canais, comunicação com computador, com conectividade wifi, impressão direto no computador, em

formato A4.
Tensão de acordo com a entidade solicitante, com garantia de no mínimo 12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9.411,34
Valor Final: 5.799,00
Valor Total: 5.799,00
Situação: Homologado em 08/04/2022 10:38:01 Por: Garleno Alves da Silva
Nome da Empresa: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Modelo: CARDIOCARE 2000

Garleno Alves da Silva

Autoridade Competente


