
Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73900-000 

(62) 3481-1096 

 

 

 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Nº.004/2020 – Solicitação de Cotação 

 

 

 

A Policlínica Regional – Unidade de Posse, situado na Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira - St. Buenos 

Aires, Posse - GO, 73900-000, gerida pelo Instituto  CEM vem respeitosamente solicitar a presente 

cotação de preço. 

 

A proposta DEVERÁ seguir rigorosamente a ordem e especificação do item constando todas as 

informações referentes à aquisição, inclusive Preço Unitário, Preço Total e para as quantidades e 

especificações abaixo discriminadas: 

 

Os interessados deverão encaminhar via e-mail institucional: diretor.adm@policlinicaposse.org.br 

sua cotação de preços e/ou manifestação de não aceitação em participar da cotação. 

 

 

Objeto 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
MAMÓGRAFO DIGITAL para Policlínica Regional - Unidade Posse, gerida pelo 

Instituto CEM. 

Fornecedor 
 CNPJ  

Endereço  Cidade  UF  

Contato  Telefone  Fax  

Validade da 

proposta 

 

Mínimo 30 (trinta) dias 

 

Prazo de Entrega 
 

Condição de 

Pagamento 

 

Observações  

 

 

 
Item 

 
Descrição 

 
UND 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

 

01 
MAMÓGRAFO DIGITAL 

 

01 
  

02 
IMPRESSORA DRY LASER 

01   

 

Assinatura Fornecedor Carimbo CNPJ do Fornecedor 

  

 

 

mailto:diretor.adm@policlinicaposse.org.br


2 

 

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Setor Buenos Aries, Posse - GO, CEP: 73900-000 

(62) 3481-1096  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

CARTA COTAÇÃO Nº 004/2020 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA 

DIGITAL E IMPRESSORA DRY LASER PARA POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE POSSE, 

EM ATENÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 051/2020 – SES/GO. 

 

 

1 – DO OBJETO 

- Visa a presente solicitação de cotação para aquisição do equipamento de mamografia destinado para a 

Policlínica Regional Unidade Posse em atenção ao Contrato de Gestão nº 051/2020 – SES/GO, unidade gerida 

pelo Instituto CEM. 

 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

  

 O Instituto Cem celebrou com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás - 

SES-GO, o Contrato de Gestão nº 051/2020, que tem como objeto o gerenciamento, a operacionalização e a 

execução dos serviços de saúde da Policlínica Regional – Unidade Posse – GO. 

 

A POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE é uma Unidade Especializada de Apoio Diagnóstico e 

orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas de diversas especialidades. Possui suporte para 

realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos. Está 

configurada para prestar atendimento de alta resolutividade em consultas e exames no mesmo dia, sempre que 

possível, devidamente referenciado pelo Complexo Regulador Estadual (CRE), com funcionamento de segunda 

a sexta, das 7h as 19h, no mínimo. Integra a Rede Estadual de Policlínicas de Goiás, sendo responsável pelo 

atendimento de média complexidade em Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica. 

 

A Unidade está localizada à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira na confrontação com terras da Prefeitura 

Municipal, setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73.900-000. Possui arquitetura horizontalizada, composta por 

dois blocos, com uma área total construída de 3.775,00 m². Tem a previsão de 26 consultórios destinados à 

assistência médica e multiprofissional, 16 salas para a execução de exames de imagem, além de outros ambientes 

que poderão ser organizados conforme a necessidade do fluxo de atendimento, ficando o PARCEIRO PRIVADO 

responsável por sua distribuição 

 

 Entende-se por Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT a disponibilização de exames e ações de 

apoio diagnóstico e terapêutico aos pacientes atendidos na Policlínica e encaminhados pelo Complexo Regulador 

Estadual. Há a previsão dos seguintes exames: Audiometria, Colposcopia, Endoscopia Digestiva 

Alta/colonoscopia/cistoscopia, Eletrocardiografia, Ecocardiografia/ Doppler Vascular/ Ultrassonografia, 

Exames Oftalmológicos(Tonometria, Teste Ortóptico, Campimetria, Mapeamento de Retina, Biometria 

Ultrassônica e outros),Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter/MAPA, Mamografia, 

Nasofibroscopia, Radiologia Simples, Ressonância Magnética, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Patologia 

Clínica. 

  

 O atendimento na Policlínica deverá ser o mais resolutivo, com consultas e exames no mesmo dia. 

 Policlínica deve observar as seguintes diretrizes: 
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a) Organização do fluxo interno da unidade, especialistas e exames correspondentes necessários no mesmo 

horário, de acordo com a linha de cuidado estabelecida. 

b) Coleta de exames de patologia clínica disponível durante todo o período de funcionamento da Policlínica e 

serviços de patologia clínica contratados com agilidade para recolher e processar os exames em duas horas 

(exames possíveis, respeitados os critérios técnicos). Os resultados dos exames devem ser enviados através de 

um sistema informatizado. 

c) A Policlínica deverá ser informatizada de forma que os profissionais tenham acesso às informações do paciente 

(procedimentos realizados, documentação, etc.) a qualquer tempo. O serviço deverá dispor de digitalização das 

imagens integrado ao sistema PACS. 

 d) A Policlínica deverá ser estruturada para oferecer laudos de resultados da forma mais ágil possível. 

 

 
3 – LOCAL DA ENTREGA DO BEM  MÓVEL 

 

 - O bem móvel deverá ser entregue na Policlínica Regional – Unidade Posse: 

• Policlínica Regional – Unidade Posse, situado na Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira - St. Buenos 

Aires, Posse - GO, 73900-000. 

 

 

4 – DESCRITIVO E QUANTITATIVO 

– O equipamento de mamógrafo deverá seguir as especificações descritas a baixo e quantitativos: 

 

Item Descrição UND 

 

01 
MAMOGRAFO DIGITAL, aparelho para a mamografia digital direta, imagens deverão 
ser enviadas ao computador sem intermédio de outros dispositivos. Durante a 
mamografia, a paciente posiciona as mamas normalmente na bandeja do aparelho 
para receber a radiação. Os raios X são transformados em imagens digitais e enviados 
ao computador através de um software específico. Possuir alta tecnologia, o aparelho 
capaz de realizar um exame mais sensível, aumentando a capacidade de visualização 
de alterações pequenas no tecido mamário, como as microcalcificações. Captação de 
menos imagens para estudo da mama. Tecnologia com compressão menor para obter 
registros de boa qualidade, causando menos desconforto para a paciente. Como a 
radiação em cada exame ajustada automaticamente no mamógrafo digital, para que 
a paciente receba uma quantidade menor de raios X. Com ajuste apto reduzir a 
necessidade da realização de novas mamografias com imagens mais nítidas que 
mamógrafos convencionais. O mamógrafo digital não utiliza filmes, eliminando a 
necessidade de uso de produtos químicos para revelação e os cuidados na hora de 
armazenar o material. As imagens deverão ser registradas e deverão ser aumentadas, 
diminuídas e ajustadas no computador, resultando em um diagnóstico mais preciso. 
Os registros podem ser armazenados na nuvem e compartilhados por meio 
do sistema PACS (Picture Archiving and Communication System).Configurações 
mínimas: Tensão de entrada 220Vac/60Hz, monofásico ou bifásico, gerador em alta 
frequência com inversor de no mínimo de 56kHz, Potência máxima 5kW; Faixa de kV 
20 a 40 com passos de 1KV ,Faixa de mAs 1 a 800mAs; com no mínimo 55 escalas, 
Resolução (passos) de mAs 0,01mAs (em Modo Automático);Faixas de mA de 32 a 45 
mA no Foco fino e de 100 a 140 mA no Foco grosso; Faixa do tempo de exposição De 
7ms até 10s;Timer de segurança para desarme da carga 12s. COLIMADOR com Filtros 
de Molibdenio e Rhodio, Luz de campo acionada através de botões na lateral do tubo 
ou pelo pressionamento do pedal de compressão; Intensidade de luz de campo de no 
mínimo de 160 lux; Método de colimação: Automático em função do Bucky utilizado; 

 

 

01 

https://telemedicinamorsch.com.br/blog/laudo-de-rx-digital/
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5  PROPOSTA DE PREÇOS 

- Para formulação da proposta comercial e estabelecimento do valor do serviço, a proponente poderá utilizar 

as informações apuradas na visita técnica à unidade. 

 - A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

a) Não conter rasuras ou emendas; 

b) Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, com indicação do 

cargo por ele exercido na empresa; 

c) A proposta apresentada deverá ser em planilha aberta, constando toda decomposição para formalização 

do preço para o serviço objeto da pretendida contratação; 

d) Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, mencionando a descrição, 

quantidade, valores unitários e totais, de forma a obedecer à discriminação do objeto; 

 

- Todos os custos deverão estar inclusos, tais como impostos, taxas, encargos sociais e administrativos, bem 

como as despesas com materiais de reposição, mão de obra, ferramentas e equipamentos de apoio operacional. 

- A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte à data 

em que ocorrer a entrega da proposta. 

- Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao instituto CEM a faculdade de promover 

verificações ou diligências que se fizerem necessárias, objetivando a comprovação da regularidade da cotação 

ofertada. 

- A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas 

neste Termo de Referência. 

 

Tamanho de colimações de 18x24 e 24x30. Com controle automático de exposição 
(AEC); Método de seleção Seleção dos parâmetros em função da espessura da mama; 
Seleção automática de kV em função de espessura e modo de funcionamento; Faixa 
de seleção de densidade 41 passos sendo ±20 no visor; Combinações chassis-filme de 
até 10 configurações; Detector exposição de estado sólido com no mínimo 8 posições. 
braço em c com Distância Foco Filme (DFF) de 65cm ;Ângulo de giro ±180 graus. 
Deverá possuir drive CD/DVD/USB para gravação de mídia com visualizador Desktop 
– Estação de trabalho com configuração mínima composta de Processador - i5, 500gb 
de hd 4gb de memória ram; Monitor de alta resolução com no mínimo 21,5 polegadas 
LED HD, com resolução mínima 1080x1920. Ferramenta de análise de produção de 
imagens com análise de Rejeição e configuração pelo usuário dos protocolos de 
Aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas, software para 
inserção de figuras, textos fixos e editados pelo usuário; aplicação de zoom de até 
100%; visualização da Imagem bruta; possibilidade de conexão com outros 
fabricantes de PACS; DICOM FULL print storage WKLMPL Registro na ANVISA. 
Acompanha bucky de magnificação. Registro do produto; BPF, importação e ou 
armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA e licença sanitária do fabricante. 

02 
 Impressora Dry laser para impressão dos exames da mamografia digital com 2 
gavetas 

01 
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6 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 - Sagrar-se-á vencedora a empresa que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

 

7 – DA HABILITAÇÃO 

O interessado/proponente, deverá apresentar os seguintes documentos, na exata sequência que se 

encontram relacionados: 

a) Comprovante de Cadastro junto à Receita Federal (cartão de CNPJ); 

b) Requerimento de empresário, Ato constitutivo, Contrato social em vigor (última consolidação e 

alterações), Estatuto em vigor, devidamente registrado, acompanhado, quando for o caso, dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores. 

c) Comprovante de endereço atual do proponente; 

d) RG e CPF dos titulares, sócios, acionistas majoritários e administradores. Na hipótese de 

procurador, cópia autenticada da procuração pública outorgada conferindo-lhe amplos poderes de 

representação em todos os atos e termos do Processo Seletivo; 

e) Inscrição Estadual e Municipal, ou declaração de isento; 

f) Certidão Negativa Federal, Estadual, Municipal (sede do proponente e Município de Posse); 

g) Certidão de Regularidade junto ao FGTS (CRF); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

Os documentos poderão ser apresentados em cópias legíveis, sem autenticação, mas rubricados 

pelo responsável do Proponente. 

Será necessária a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas para a efetiva 

contratação ou quando solicitados pelo Instituto CEM. 

A não apresentação da totalidade dos documentos e/ou apresentação de certidões vencidas 

ensejará a inabilitação do Proponente. 

Poderá ensejar a inabilitação do proponente a apresentação de documentos ilegíveis e/ou não 

rubricados pelo responsável do Proponente. 

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 - Dúvidas sobre este Termo de Referência poderão ser esclarecidas pelo e-mail 

diretor.adm@policlinicaposse.org.br. 
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