
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

2.º Adendo ao Pregão n.° 130/2016 – PRC 988/16

                                               
Fica alterado o edital do procedimento licitatório acima epigrafado da seguinte forma:

1º)  Fica  suprimido o exame intraoperatório na descrição do equipamento no Anexo I
(Proposta Comercial);

2º) Segue novo Anexo I readequado;

4º)  Fica prorrogada  a data de abertura da sessão para o dia  27/01/2017 às 09:00
horas. O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30
horas do dia 27 de janeiro de 2017.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 12 de janeiro de 2017.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial



ANEXO I

                       MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 988/16                                                                                                
LICITACAO: PRG 130/16
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO     PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================

   1     1,0000 UNIDADE    5395    APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA                                                                                                 
                                   Equipamento de Ultrassom para uso em exames:                                                                                 
                                   Cardiacos adulto e pediatrico, abdominal,                                                                                     
                                   pediatrico, neonatal, vascular, pequenas partes,                                                                              
                                   musculo esqueletico, urologico, ginecologia e                                                                                  
                                   obstetricia.                                                                                                  
                                   Possibilidade de Upgrade para realizar exames de                                                                             
                                   3D/4D                                                                                                                        
                                   Monitor de no minimo 17 polegadas LCD com no minimo                                                                            
                                   movimento de rotacao e angulacao                                                                                                 
                                   Pelo menos 03 portas ativas para conexao de 03                                                                                
                                   (tres) transdutores, ligados diretamente ao                                                                                  
                                   aparelho sem adaptadores e sem contar a porta de                                                                             
                                   Doppler cego                                                                                                                 
                                   Painel ergonomico com teclas programaveis ou com                                                                               
                                   ajuste de altura ou com tela digital de toque                                                                                
                                   Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar                                                                             
                                   os modos de imagem B, M, Color Doppler, Doppler                                                                               
                                   Pulsado, Power Doppler ou Angio                                                                                              
                                   Possuir no minimo 159.000 canais digitais de                                                                                  
                                   processamento.                                                                                                               
                                   Faixa dinamica de pelo menos 230 dB.                                                                                         
                                   Software de reducao de ruido tipo Speckle que suaviza                                                                           
                                   a imagem.                                                                                                                   
                                   Frame rate de pelo menos 1100 quadros por segundo                                                                            
                                   em modo B.                                                                                                                   
                                   Profundidade maxima de imagem de pelo menos 30 cm.                                                                            
                                   Funo "cine loop" com capacidade para armazenamento                                                                           
                                   de pelo menos 256 MB                                                                                                        
                                   Presets configuraveis por aplicacao e por                                                                                      
                                   transdutor, minimo de 20 presets.                                                                                             
                                   Modos de operacao: B, M, Doppler Color,                                                                                        
                                   bidirecional, Pulsado, Doppler Tecidual                                                                                      
                                   Espectral,M Color e M Anatomico.                                                                                             
                                   Medidas Basicas como: Profundidade e Distancia, area,                                                                            
                                   Tempo, angulo, Velocidade, Volume, % de Estenose,                                                                              
                                   Aceleracao, Frequencia Cardiaca e medidas especificas                                                                              
                                   para cardio.                                                                                                                  
                                   Tecnologia de imagem trapezidal para transdutores                                                                            
                                   lineares com aumento de 20% na imagem                                                                                        
                                   Zoom com magnificacao de pelo menos 10 vezes.                                                                                  
                                   Ajustes automaticos para curva de ganho (TGC) com                                                                             
                                   no minimo 8 potenciometros.                                                                                                   
                                   HD de pelo menos 220 GB.                                                                                                     
                                   Pelo menos 3 portas USB.                                                                                                     
                                   Possibilidade de upgrade de software para realizar                                                                           
                                   exames de Elastografia                                                                                                      
                                   Permita aquisicao de imagens com tecnologia de                                                                                 
                                   feixes axiais e obliquos                                                                                                      
                                   Software operacional de captura de imagens que                                                                               
                                   possibilite a analise e estudo de exames apos a                                                                                
                                   liberacao do paciente.                                                                                                         
                                   DICOM 3.0 completo incorporado ao equipamento                                                                                



                                   (Print, Store, Work list).                                                                                                   
                                   Conexao de impressora via rede ethernet ou via USB                                                                            
                                   Todos os transdutores devem ser multifrequenciais                                                                             
                                   eletronicos permitindo                                                                                                        
                                   variacao de +/- 1 MHz e deve estar incluso no minimo:                                                                           
                                   01- Transdutor convexo que atenda a faixa de                                                                                 
                                   frequencias de 2 a 5 MHz                                                                                                      
                                   01- Transdutor linear que atenda a faixa de                                                                                  
                                   frequencias de 5 a 13 MHz                                                                                                     
                                   01- Transdutor endocavitario que atenda a faixa de                                                                            
                                   frequencias de 4 a 9 MHz                                                                                                      
                                   Sistema multivoltagem ou bivolt automatico                                                                                    
                                   100-240V.                                                                                                                    
                                   Manual do usurio em portugues.                                                                                                
                                   3 anos de garantia                                                                                                           
                                   Prazo de entrega de ate 60 dias                                                                                               
                                   Impressora laser colorida para impressao de fotos                                                                             
                                   Nobreak senoidal online compativel com o                                                                                      
                                   equipamento e com autonomia minima de 15 minutos.   ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s) 
                                    __________________________________________________________
                                               Responsavel pela Firma Proponente


	Pregoeiro Oficial

