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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 5AÚDE

pLANtLHA PROPOSTA PARLAMENTAR 11291.166000/1170-11 - Deputâdo FRANCISCO CHAPADINHA

ITEM DESCRTçAO

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, dísparador manual incorporado ao console, potência nominal de no mínimo 4,3kW.

Seleção/visualização digital de kV, mAs e modo de exposição. A.iustes de faixa de kV de no mínimo 20

a 35 (foco grosso) e 20 a 40 (foco fino) com passo de 1kV; Faixa de mAs maior ou igual a 500. Modos

de exposição aplicáveis para foco fino e grosso, manual, automático (auto kV e mAs) e sêmi-

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 130 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 atÍavés 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 3500 pixels, tamanho do pixel

do detector de no mínimo 50 micrometros, cobertura em fibra de carbono; Grade antidifusora com

razão 6:1 ou sistema equivalente; Resolução de 41 linhas/cm; Espaçador e cobertura em fibra de

QUANT. V. UNIT. VALOR TOTAT

01 815.900,00 815.900,0001.

I

I



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 ánodo de 500W; Capacidade de armazenamento térmico do housing de no
mínimo 425 kHU; Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Tensão nominal 40kvi
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-seÍeção manual do
tipo de bandeja), indicação nas imagens de impressão e arquivamento remoto, possibilidade de
visualização de imagem crua, posicionamento automático das imagens, display multi-formato de - 1.,

Lx2 e 2x2, funções sincronizadas para multi formato de zoom e/ou b rilho/co ntra ste; Monitor de no
mínimo 19 polegadas e capacidade de armazenamento de aproximadamente 3.000 imagens. Suporte
às funcionalidades DICOM, Store, Storage Commitment, Media storage (off-line media),
Query/Retrieve, Printing e Modality Worklist. Acessórios: Ampliadores em policarbonato com fator de
magnificação de no mínimo 1,5 e 1,8. Bandejas de compressão: 24x30 convencion al, 24x30 de borda
alÍa, 1.8x24 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 acessóÍios para fixação na parede.

TOTAL 815.900,00
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V. 20i 8. C7.C4 - i 5:C3COnSUlta Fundo Nacional de Saúde

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados Ca EntiJade

UF

PA

Municipio

ITAIÍUBA

En:idade

FUNDO MUNICIPAL DÉ SAUDE DE ITAITUBA

CNPJ

11 291 '166/000í-2C

Dados da Proposta

N'Proposta

11291.166000/11?0-1',1

Tipo de Proposta

EOUIPAMENTO

Ano Proposta

Vaior da Proposta

RS 815.900.00

N" Portaria

672

Data Pofiria
22tC3t2418

Valor total dê ÊmPenho

R$ 815.900.C0

Valor a Pagar

RSOOO

rfl

!ados Ca Situaçáo da ProPosta

09,'07i20 i8 09:2r



rndo Nar:ional de Saúde - Ministerio da saúde - Governo Fedeml http://wwu'. fiT s2. saude.goy.brlpropostaconsu ltarDeralheprcoosta.asl?

Situação Atuâl da Proposta

PROPOSTA PAGA

Dados do Pagamento

Data

Parcela Pagamento

Valor
Pagamento
Acumulado No Processo Pgto

R$ 8.15 _000.00 201808832088 25C00 117636/2018-58

Valor
Pagamento

Ordem
Bancária

LocalizaÇão
do Processo

Pgto

815.900.00
CORF em

o6to7 t2a18
15:46

rf2
09/071201 8 09:l.l
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09t4712418 Fundo Nâclonal de Saúde - l\rinistério da Saúde - Governo Federal

MINISTERIO
DA SAUDE

PROPOSTA DE AQUISIçAO DE EQUIPAMENTOi/ MATERTAL PERMANENTE
No. DA PROPOSTA: 11291.166000 /lt70't1

IDENTIFICAçÀO DO FUNDO DE SAUDE

NOME DO FUNDO OE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA

CN PJ
11.291.166/0001-20

Tipo
FUNDO 14UNICIPAL OE SAUDE

EA
},lUNICIPAL

Endereço Completo
SAGRADO CORACAO DE ]ESUS
BOA ESPERANCA

município
ITAITUEA

CEP
68.182-201

ÍIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Proqrama/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSTSTIDA(S

CENÍRO MUNICIPAL DE SAUOE DA MULHER

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDAOETipo Unidade:
3002845CNESI05,138.730/0001-77CN P]:

AVN GÊTULIO VARGAS - COMERCIAL, CEP:68180020Endereço:

OBJ ETO DA PROPOSTA

çAO
SAtl DU ESE E ]AC 7ALI DN oU IN ADD DE E ETT IA PEL [4ANR NE E ÇTEE1.1 TN oI I D IUU S EQa

]USÍIFICAÍIVA DA PROPOSTA
CN ES: 3002845CENTRO N4UNICIPAL DE SAUDE DA IYULHERUNIDADE ASSISTIDA:

UIPAMENÍOS/MAÍERIAL PERMANENTEEQ

UNIDADE ASSISTIDA: CENÍRO MUNICTPAL DE SAUDE DA MULHER

Ambiente: Radiologia
vator totâl (R$)valor unitáÍio (R$)QtdNome do EquiPàmento

815.900,00815.900,001l.1amógrafo Digital
EspeciíicaçãoCaracteristica Física

st r.1ESPECIFICAR
Especificação Técnica
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valor Total (R$)Qtd. Total

815.900,00ITotal
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815.900.00

DADOS BANCARIOS

CODIGO BANCO

tc4 CAIXA ECONOI4ICA FEDERAL

ÂGENCIA NOME

005525 ITAITUBA

E N DEREçO

RUA DR, HUGO DE T4ENDONCA, 221 CENTRO CEP:68.180-OOO

DOCUMENTAçÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - Pàrecer mamógrafo.pdf

http://www.fns2.sa!de.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimiaava.asp?processo= 11291166000117011 2t2
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