
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/01/2022 às 16:02:34.
Código verificador: 1BD80E

Página 1 de 1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Terra Alta
Secretaria Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico - 003/2021-SMS

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA -Equipamento transportável sobre rodízios, painel de

controle com monitor LCD de no mínimo de 18 polegadas, mínimo de 22.000 canais digitais de processamento, zoom congelado e em
e pelo menos até 10x, no mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido,
Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Especial incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de
redução de ruído e artefatos. Color Power Doppler e Doppler de frequências independentes para 2D e Doppler Pulsado e Continuo.
Taxa de amostragem (frame rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120Db harmônica de tecido e
harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo
usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e
quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak, e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain
Rate pelo método bidimensional. Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de
fração de ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software para composição espacial de imagem por
interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com
capacidade de realizar demidas. HD interno de pelo menos 500Gb. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e
clipes dinâmicos. Possibilidades de ajustes posteriores em imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas
em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0. RESTANTE DA
DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 326.443,80
Valor Final: 300.000,00
Valor Total: 300.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 11:23:42
Adjudicado por: Felipe Rafael da Silva Martins
Nome da Empresa: Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda (19.769.575/0001-00)
Modelo: UND
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