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 ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 002/PMS/2022- PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/FMS/2022  

ONDE SE LÊ: 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO ESTIMADO:  
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO V. UND V.TOTAL 

3 1 UN 

Ultrassom Diagnóstico com Aplicação 

Transesofágica: Equipamento transportável 

sobre rodízios, painel de controle com monitor 

LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 

22000 canais digitais de processamento. Zoom 

congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de 

três portas para transdutores com seleção 

eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, 

Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e 

Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de 

feixes compostos e tecnologia de redução de 

ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler 

direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M 

Anatômico. Transdutores multifrequênciais com 

tecnologia de banda larga, seleção de frequências 

independentes para 2D e Doppler pulsado e 

contínuo. 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 medidas. HD interno de 

pelo menos 500 GB. Capacidade de 

armazenamento, revisão de imagens estáticas e 

clipes dinâmicos. Possibilidade 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 (Media Storage, Verification, Print, 

Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - 

Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure 
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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. Aquecedor de gel. 

Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem 

trapezoidal real disponível para os transdutores 

lineares. Acompanhar os seguintes transdutores 

banda larga multifrequenciais. O manual devera 

ser em Português. Todas as especificações do 

produto deveram constar no manual. O produto 

devera ter assistência técnica Nacional. O 

equipamento devera ter a aplicação 

Transesofágica. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

4.1 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de até 30 (Trinta) dias após a 

apresentação da requisição de fornecimento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS  

3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar o fornecimento em 30 (Trinta) dias, após o recebimento do 

pedido de aquisição emitido pela CONTRATANTE.  

 

LEIA-SE:  

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO ESTIMADO:  
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO V. UND V.TOTAL 

3 1 UN 

Ultrassom Diagnóstico com Aplicação 

Transesofágica: Equipamento transportável 

sobre rodízios, painel de controle com monitor 

LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 

22000 canais digitais de processamento. Zoom 

congelado e em e pelo menos até 10X, mínimo de 

três portas para transdutores com seleção 

eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, 

Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e 

Espectral incluído no equipamento. Tecnologia de 

feixes compostos e tecnologia de redução de 

ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler 

direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M 

Anatômico. Transdutores multifrequênciais com 

tecnologia de banda larga, seleção de frequências 

independentes para 2D e Doppler pulsado e 

contínuo. Taxa de amostragem (frame rate) de 

pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa 

dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de 
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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 medidas. HD interno de 

pelo menos 500 GB. Capacidade de 

armazenamento, revisão de imagens estáticas e 

clipes dinâmicos. Possibilidade 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 (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. Aquecedor de gel. 

Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem 

trapezoidal real disponível para os transdutores 

lineares. Acompanhar os seguintes transdutores 

banda larga multifrequenciais: Transdutor 

Cardíaco Setorial Adulto que atenda as 

frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor 

Cardíaco Setorial Pediátrico que atenda as 

frequências de 4.0 a 6.0 MHz; Transdutor 

Llinear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 

MHz; Transdutor Transesofágico Multiplanar 

que atenda as frequências de 3.0 a 6.0 MHz, 

trabalho com faixa de frequência harmônica. 

Acessórios: Impressora a laser colorida, ECG 

de 3 vias, suporte para transdutor 

transesofágico e no break compatível com o 

equipamento. Tensão de acordo com a 

entidade solicitante. O manual devera ser em 
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Português. Todas as especificações do produto 

deveram constar no manual. O produto devera ter 

assistência técnica Nacional. O equipamento 

devera ter a aplicação Transesofágica. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

4.1 O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de até 60 (Sessenta) dias 
após a apresentação da requisição de fornecimento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS  

3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar o fornecimento em 60 (Sessenta) dias, após o recebimento 

do pedido de aquisição emitido pela CONTRATANTE.  

. 

Sapucaia (PA), 21 de Fevereiro de 2022. 

 

 

______________________________ 

 

TUANNY CAROLINNY OLIVEIRA COSTA 

 Pregoeira 

Decreto n.º 045/2021/GP 
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