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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Muaná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
Registro de Preços Eletrônico - 03/2022

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: "APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL

Especificação Técnica: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de pelo menos 50 kW. Tensão variável que atenda
minimamente a faixa de40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição
mínimo de 5ms oumenor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino
de 0.6mm efoco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo
de 150kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna
comdeslocamento longitudinal a partir de 125 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 com
gradeantidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200
x65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20
cmaproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Buckymural
deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão,aproximadamente,
dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm,distância focal entre 100
cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano comdimensões aproximadas entre
34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, quepossibilite exames na mesa, no bucky
mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048pixels. Profundidade da imagem pós-
processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 448.074,00
Valor Final: 430.000,00
Valor Total: 430.000,00
Situação: Homologado em 15/03/2022 10:26:07 Por: EDER AZEVEDO MAGALHÃES
Nome da Empresa: Distriben Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda
Modelo: UND

EDER AZEVEDO MAGALHÃES

Autoridade Competente
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