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PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2019 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 

JOSÉ RANTO DAS CHAGAS, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais 
torna público para o conhecimento dos interessados, a retificação parcial do processo licitatório sob 
a modalidade Pregão Presencial, de n° 42/2019, conforme segue: 
 
1 - Do objeto: 
 
1.1 - Altera-se a redação dada ao item de n° 01, do Termo de Referência - Anexo I, constante do 
edital, passando a vigorar o seguinte: 
 
Item Qtd. Und Descrição do Produto R$ / Unit 

Máximo 
01 01 un Equipamento de ultrassonografia para diagnóstico por 

imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de 
frequência ultrassônica, para realização de exames, com 
descrição técnica mínima composta de: 
- Aparelho de ultrassonografia para diagnóstico colorido 
com Doppler, Doppler pulsátil com colorização, Doppler 
contínuo e Power doppler, Modo B e Modo B/M, 
dedicado a área de ginecologia, mama, abdominal, 
obstetrícia, musculoesquelético, urologia, pequenas 
partes e vascular. Monitor LCD, com unidade com luz 
de fundo em LED de no mínimo 20”, Tela de Touch 
Screen, braço articulado com ajuste de altura e rotação; 
teclado alfanumérico retrátil; painel de controle com 
ajuste de altura, teclas retro iluminadas, no mínimo 4 
conexões universais simultâneas e ativas, sem adaptador; 
mínimo 6 portas USB; aquecedor de gel para maior 
conforto do usuário; o equipamento deve possuir HD 
com capacidade não inferior a 500GB, Gravador de 
CD/DVD integrado; B, M, Color Doppler, Power 
Doppler, Power Doppler Direcional e Doppler Pulsado 
(PW); Cardio (Modo M Anatômico, Modo M Color, 
Doppler Contínuo (CW), imagem Tissue Doppler; 
Modos B, Dual, 4B, B/Color, M/B, M/D, B + Color + 
Doppler em tempo real (modo triplex); cálculo 
automático do Doppler; capacidade de magnificação da 
imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem 
congelada; imagem harmônica tecidual; harmônica de 
pulso invertido; imagem trapezoidal; todos os 
transdutores devem ser multifrequenciais e permitir 
seleção eletrônica de pelo menos 3 diferentes 
frequências para o modo bidimensional 2D, capacidade 
para ajuste de imagem que permitam a otimização do 
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aparelho para cada tipo de exame; software que elimine 
estruturas que obstruam a visualização da imagem 3D; 
Sistema: sistema de processamento totalmente digital 
baseado em PC; com no mínimo de 100.000 canais 
digitais de processamento; faixa dinâmica de no mínimo 
220 dB; software para facilitar a visualização das 
agulhas nos exames; software de pós processamento para 
limpeza da área da face fetal com apenas um toque de 
um botão; zoom; software para homogeneização de 
ganho e Doppler com apenas um toque; Pós 
Processamento de imagem; Cine loop de no mínimo 
6.000 quadros; opcional de acrescentar software 3D em 
tempo real - 4D volumétrico com possibilidade de 
efetuar cortes tomográficos em 3D; cortes sagitais, axiais 
e coronais e com transdutores dedicados. 
Transdutores necessários: Transdutor linear de banda 
larga com frequência mínima de 4,0 a 16,0 MHZ; com 
imagem trapezoidal e mínimo de 190 elementos 
(cristais); transdutor Convexo de banda larga com 
frequência mínima de 2,0 a 6,0 MHZ com no mínimo 
128 elementos (cristais); transdutor endocavitário de 
banda larga com frequência mínima de 4,0 a 9,0 MHZ; 
com abertura mínima de 148° (FOV); Garantia Total de 
24 meses incluindo transdutores eletrônicos. Tensão: 
220V. 

 
2 - Da Sessão Pública: 
 
2.1 - É transferida a sessão pública para o dia 23/07/2019, no horário das 9h30min. 
 
3 - Das Disposições Gerais: 
 
3.1 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

 
Portão/RS, 8 de Julho de 2019. 

 
 
 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 

 
 


