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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II
Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento

: 9118

Data Limite : 20/06/2019

Hora Limite : 14:00

Proc. compras : 57284
Data
: 17/06/2019
: Aquisição de Mamógrafo digital e Impressora Dry de Filmes Radiológicos, para atender a necessidade do Hospital Municipal Carlos
Resumo
Tortelly e toda a rede da Fundação Municipal de Saúde de Niterói – RJ.

Dados do Fornecedor

Nome
Endereço
Município

:
:
:

Numcgm :
Complemento :
CEP :

CNPJ
:
Contato :
Fone/Fax :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega
Validade do orçamento

:
:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO

CÓDIGO

65056

50

ITEM
141635

QUANT
1

SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE
UNIDADE
1 UNIDADES

DESCRIÇÃO

MATERIAL OU SERVIÇO

MARCA

MAMÓGRAFO QUE EXECUTE MAMOGRAFIA DE ALTA
RESOLUÇÃO, TUBO
RESUMO: Mamógrafo digital
Console de operação integrado ao biombo de proteção
radiológica, estação de trabalho, monitor, mouse, teclado e
painel

de

controle.

Gerador

de

alta

frequência

microcontrolado, disparador manual incorporado ao console,
potência nominal de no mínimo 4,3kW. Seleção/visualização
digital de kV, mAs e modo de exposição. Ajustes de faixa de
kV de no mínimo 23 a 35 com passos de 1kV; Faixa demAs
maior ou igual a 500. Modos de exposição aplicáveis para
foco fino e grosso, manual, automático (auto kV emAs) e
semi-automático

(auto

mAs).

Controle

automático

de

exposição microprocessado, velocidade de rotação do
ânodo de no mínimo 3.000 RPM, frenagem do ânodo do
tubo após exposição. Sistema de controle e detecção de
falha no circuito de rotação do ânodo giratório, sistema de
detecção de falha no circuito de filamento, sistema para
proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação
indevida de kV/mAs) e sistema de proteção térmica do tubo.
Descompressão

automática

ao

final

da

exposição

programável. Gantry que permita radiografia da paciente
em pé ou sentada, protetor facial removível, movimentos
motorizados, deslocamento vertical de no mínimo 70 a 125
cm. Display digital para indicação dos ângulos de rotação,
inclinação, espessura da mama comprimida e força de
compressão aplicada. Compressão motorizada com medição
por célula de carga, comando de compressão através de
dois pedais duplicados. Possibilidade de liberação manual
da bandeja de compressão em casos de emergência.
Seleção de descompressão automática após o fim da
emissão de raios X. Detector plano de selênio amorfo,
silicone cristalino ou silício com tecnologia de conversão
direta, tamanho de no mínimo 24x29 cm, matriz de no
mínimo 2500 x 3300 pixels, tamanho do pixel do detector de
no mínimo 70 micrometros, cobertura em fibra de carbono;
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Grade antidifusora com razão de no mínimo 5:1 ou sistema
equivalente; Resolução de no mínimo 31 linhas/cm;
Espaçador e cobertura em fibra de carbono; Sistema de
movimentação sincronizado com emissão de raios X. Tubo
ânodo giratório de Tungstênio; Pontos focais de 0,1 mm e
0,3 mm ou único de 0,3mm quando magnificação digital.
Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no
mínimo 160 kHU; Dissipação térmica contínua máxima do
ânodo de 500W; Capacidade de armazenamento térmico do
housing de no mínimo 425 kHU; Dissipação térmica contínua
máxima do housing de 80W; Tensão nominal 40kV; Janela
de berílio de 0,5mm; Filtro de ródio de 50mm ou equivalente.
Estação de trabalho com zoom e arrasto de imagem; Ajuste
manual de brilho e contraste, visualização em tamanho real
(1:1 mm) ou ajustada à tela; Medição de distância, anotação,
ajuste automático de brilho e contraste; Ferramenta de
análise (valor médio, mínimo e máximo dos pixels, desvio
padrão,

dimensões

da

área

de

interesse),

inversão

preto/branco, reprocessamento, corte automático (de acordo
com a pré-seleção manual do tipo de bandeja), indicação
nas

imagens

possibilidade

de
de

posicionamento

impressão

e

arquivamento

visualização
automático

das

de

remoto,

imagem
imagens,

crua,
display

multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para
multi formato de zoom e/ou brilho/contraste; Monitor de no
mínimo 19 polegadas e capacidade de armazenamento de
aproximadamente

3.000

imagens.

Suporte

as

funcionalidades: DICOM, Store, StorageCommitment, Media
storage

(off-line

media),

Query/Retrieve,

Printing

e

ModalityWorklist.
Acessórios:
Ampliadores em policarbonato com fator de magnificação de
no mínimo 1,5 e 1,8. Bandejas de compressão
com tamanhos aproximados a: 24x30 convencional, 24x30
de borda alta, 18x24 convencional, 18x24 de borda alta ou
bandejas equivalentes; Axilar 8x20, localizada (spot) 9x9,
localizada para magnificação 9x9, magnificação panorâmica
de no mínimo 1,5x e 1,8x com coordenadas tipo fenestrada
e tipo campo aberto e suporte de acessórios para fixação na
parede.

141636

1

UNIDADE
1 UNIDADES

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
RESUMO: Impressora Dry de Filmes Radiológicos
Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com
capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos.
Resolução mínima de 50 mícrons. Densidade óptica de
impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 60
filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de
memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0.
Para uso em modalidades médicas, com impressão de
tecnologia e resolução mínima
de 300 dpi para todas as imagens nela geradas.
Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com
capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com

24.751,27

24.751,27
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modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração
automática da densidade de cada filme impresso; Escala de
cinza de no mínimo 14bits; Trabalhar com, no mínimo, 3
tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados
no equipamento (on-line). Equipamento compatível com o
aparelho de raios-X DR e mamografia digital.

TOTAL GERAL

755.822,75

