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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Pregão Eletrônico - 014-2022 - REPETIÇÃO

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para uso geral, multilice, com
mínimo 16 cortes utifizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos; com sistema de
controle automático do mas para redução de dose. especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de
angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical
contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo: 24kw ou superior,
não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e
130kv; capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de
esfriamento do tubo de no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de aquisição
de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por rotação de 360;
possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou menor, com cobertura de
detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e 430mm;
gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com capacidade de modulação de
corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose
4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o
sistema dever permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran - Quantidade: 1,00
Unidade - Valor Referência: 1.240.675,47
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

GABIMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(40.972.157/0001-01)

Adjudicado em: 06/07/2022 -
14:34:41 - Por: Keydson
Francisco Morais Meireles

General Eletric - GE General Eletric - GE 1,00 1.100.000,00
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