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Dados do Orçamento/Proc. compras
Orçamento Data Limite Hora Limite

Proc. compras
Data
Resumo

:  11342 :  20/09/2019 :  14:00

:  60909
:  17/09/2019
:  Aquisição, instalação e treinamento de 03 (três) Aparelhos de Raios-X Digital – Fixo, 02 (Dois) Detector plano sem fio, 03 (Três) Estação

de diagnóstico do radiologista (incluindo licença), Equipamentos de Radiologia, para atender as necessidades da Fundação Municipal de
Saúde de Niterói.. Trata-se de aquisição de equipamentos, sendo assim não tem contrato.. 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II 

Dados do Fornecedor

Numcgm CNPJNome
Endereço Complemento
Município CEP

Contato
Fone/Fax

:  :  :  
:  :  
:  :  

:  
:  

Dados dos Produtos
Prazo de entrega 
Validade do orçamento 

:
:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO

67002 50 SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM QUANT UNIDADE MATERIAL OU SERVIÇO MARCA VALIDAD. MIN. VLR UNIT. VLR TOT.

150373 3 UNIDADE 

1 UNIDADES


APARELHO RAIO X FIXO




     254.760,00      764.280,00

RESUMO: Aparelho de Raios-X Digital – Fixo: Gerador

microprocessado de alta frequência. Potência nominal de

pelo menos 50 kW. Tensão variável de pelo menos 40 kV ou

menor a 130 kV ou maior. Corrente variável de pelo menos

500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de

aproximadamente 0,004s ou menor a 4s ou maior. CommAs

variável na faixa de 0,5 mAs ou menor a 500 mAs ou maior.

Tubo de raios-x, foco fino igual ou menor que 1 mm e foco

grosso igual ou menor que 2 mm; Ânodo giratório mínimo

3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima 140 kHU.

Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta

emissor com suas devidas características; Coluna com

deslocamento longitudinal a partir de 130 cm; Rotação do

tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0

graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação

manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos.

Mesa Bucky, grade antidifusora estacionária de no mínimo

70 lp/cm ou oscilante de no mínimo 40 lp/cm, foco de no

mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com

dimensões mínimas

 de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento

longitudinal mínimo de 80 cm e curso total de deslocamento

lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de

freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela

mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento

vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou

menor) e 180 cm (ou maior) a partir do chão,

aproximadamente, dotado de sistema de freio

eletromagnético ou mecânico. Grade antidifusora

estacionária de 70 lp/cm ou oscilante de no mínimo 40 lp/cm,

distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de

localização/ centralização impressa no tampo do bucky.

Detector plano sem fio (wireless, móvel) com dimensões

aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior e cintilador de
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 Iodeto de Césio ou cintilador de Gadolínio ou DRZ+, que

possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da

mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo

1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem

pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do

pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar

manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais

para um sistema PACS, através de uma estação de uso.

Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de

imagens digitais compatível com as especificações do

raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU

de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com

no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de

imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II

300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000

imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0;

Deve possuir: processamento de imagem, inserção de

dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage,

placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e

gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de

imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.

Alimentação elétrica a ser definida pela entidade.


150374 2 UNIDADE 

1 UNIDADES


DETECTOR PLANO SEM FIO




     179.200,00      358.400,00

RESUMO: Detector plano sem fio (wireless, móvel) com

dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior e

cintilador de Iodeto de Césio ou cintilador de Gadolínio ou

DRZ+, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou

fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no

mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem

pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do

pixel de 175 micrômetros.

150375 3 UNIDADE 

1 UNIDADES


ESTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO RADIOLOGISTA




      29.760,89       89.282,67

RESUMO: Estação de diagnóstico do radiologista (incluindo

licença) com as seguintes especificações mínimas:

Processador mínimo de Quad Core 2.4 GHz, Memória RAM

de no mínimo 8GB, HD com capacidade mínima de 480 GB,

Monitor com no mínimo 19 polegadas DICOM, Color ou

Monocromático, Painél de LCD IPS, Matriz de resolução de

2048 X 1536 (3MP-mega pixels), de no mínimo 3 megapixel

todas com software de estudo e manipulação de imagens

compatíveis com as especificações do raios-X DR, com o

sistema de aquisição de imagem incluindo processamento

automático de imagem, controle de qualidade de imagem,

registros de exposição quantitativa, entre outros; Dicom full

(incluindo dicom 3.0: cd iod, print (scu),

 mwl, mpps, e worklist).

T O T A L   G E R A L    1.211.962,67


