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DESPACHO Nº 2/2022/DTSBIO.SSA

Prezados DAP, DEPAD, PREGOEIROS
 
Encaminhamos os esclarecimentos da descrição do termo de referência sobre o equipamento de raios X (DR).

Esclarecimentos a Empresa Siemens

 Quanto ao descritivo técnico do equipamento:

1-Será corrigido esse ponto com respeito a alimentação trifásica, sendo de 220/380 Volts.

2- Seleção do tempo alterado para 4ms ou menor até 5 segundos ou maior.

3- Programador anatômico foi retirado da descrição

4- O ponto de potência focal foi ajustado

5- Prazo de entrega está com prazo de 60 dias, solicitando 90 dias pela empresa, achamos muito tempo para
entrega, justificando que temos urgência com o equipamento e a isntalação, para um melhor desempenho do
curso, devido a equipamento no laboratório muito antigo e sempre apresentando defeitos.

6- Prazo de garantia de 12 meses.

7- Ponto referido a assinatura da proposta ficará a cargo do pregoeiro por ser uma quesito administrativo.

 

Esclarecimentos a Empresa kônica minolta sobre o painel detector

1- Detector plano 01 detector com cintilador de iodeto de césio (Csl) com dimensões de 35 x 43 cm. matriz
ativa mínima de 1900 x 2400 pixels, profundidade da imagem pós processada mínima de 14 bits, tamanho do
pixel menor ou igual a 180 microns, sistema digital fixo ou móvel, com ou sem fio, que permita exames no
Bucky mural e no Bucky mesa ou fora da mesa (técnica livre).

 

Dessa forma atualizamos a descrição a ser inserida no edital dentro do termo de referência:

Descrição:

Equipamento microprocessado para radiodiagnóstico de 600 mA ou maior, fixo, para uso em
radiodiagnóstico. Indicação de kV, mA. mAs, dotado de técnicas pré-programadas selecionáveis de acordo
com a parte do corpo do a paciente a ser radiografado. O equipamento deve possuir Controle automático de
exposição (CAE), indicador de dose no paciente. Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X
microprocessado de alta frequência, potência de 50kW ou maior, alimentação elétrica trifásica 220/380 volts-
50/60 Hz, seleção de 40 a 150 kV, faixa de mAs de 0,4 ou menor até 500 ou maior. Potência do tubo maior
ou igual a 27 KW em foco fino/ Potência maior ou igual a 50 KW em foco grosso. Tempo de exposição de 4
ms ou menor até 5 s ou maior, proteção térmica do tubo de rX, mostrador digital. Cabos de alta tensão,
Bucky mural com deslocamento vertical de 100cm ou maior, Bucky com grade fixa, freios eletromagnéticos
ou mecânicos, foco variável de 100 a 180 cm. Mesa fixa com tampo flutuante de mínimo 200 x 90 cm
(movimento transversal e longitudinal, Bucky com grade fixa, capacidade de carga 200kgs, freios
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eletromagnéticos para os movimentos do tampo. Foco variável de 100 a 180 cm. Estativa para tubo de rX
tipo chão mesa ou chão – chão, movimento vertical de 140 cm ou maior, com rotação de braço porta tubo de
+/- 90º. Tubo de rX, foco fino de no máximo 0,6 mm, foco grosso de no máximo 1,2 mm. Rotação do anôdo
mínima de 9700 RPM. Capacidade térmica do anodo mínima de 300 KHU. Detector plano 01 detector com
cintilador de iodeto de césio (Csl) com dimensões de 35 x 43 cm. matriz ativa mínima de 1900 x 2400 pixels,
profundidade da imagem pós processada mínima de 14 bits, tamanho do pixel menor ou igual a 180 microns,
sistema digital fixo ou móvel, com ou sem fio, que permita exames no Bucky mural e no Bucky mesa ou fora
da mesa (técnica livre). Console de aquisição visualização e manipulação de imagens: Monitor LCD de no
mínimo 23 polegadas e sensível ao toque (touchscreen), estação de trabalho com configuração mínima:
processador core i5 (superior ou similar), 500 mb de armazenamento hard-disck e 4 gb de memória RAM ou
maior, inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM worklist, permitir a
gravação de imagens em dc/dvd, ferramentas de processamento de imagens adquiridas com seguintes
recursos: configuração dos protocolos de aquisição e processamento manual ou automática por diferentes
regiões anatômicas, ajuste de latitude, contraste e brilho independentes, recorte da imagem, inserção de
textos fixos e editados pelo usuário, magnificação da imagem para visualização, rotação, inversão da
imagem, pacote de conectividade DICOM 3.0. Nobreak compatível com o sistema digital deve ser fornecido
autotransformador em caso de tensão diferente e quadro de força. O sistema deverá ser totalmente digital,
sem adaptações com placas em equipamentos de raios X analógicos. Acompanhar manual de operação,
catálogo do produto, registro do produto na ANVISA, montagem e treinamento inclusos.

 

Desta forma adequamos a descrição de uma forma geral para poder permitir maior participação de empresas
interessadas.

 

Att.

 

 

 

 

 
Em 21 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GUILLERMO ALBERTO LOPEZ, Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do Câmpus Salvador, em 21/01/2022, às 17:02, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2157790 e o código CRC AB242A23.
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