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Descrição

CJ

01
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO
DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS com um
leitor integrado , de leitura única
(monocassete) de cassetes e um conjunto de
placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos
,18x24cm,24x30cm e 35x43cm conforme
especificado a seguir:
•
O sistema de digitalização deve ter
resolução mínima de imagens 5 e 10 pixels/mm
para todos os tamanhos de cassetes. Resolução
de escala de cinzas:aquisição minima de dados
14 bits/pixel e saída minima p/ o
processador:12 bits/pixel.. Sistema DICOM 3.0
Print e Storage SCU, controladora de rede Fast
Ethernet e terminais de cadastramento e
manipulação básica de imagens dedicados às
salas de exame.
O sistema deve possuir capacidade de:
•
Reconhecimento automático do
tamanho e tipo do cassete;
•
Identificação eletrônica ou código
de barras dos cassetes, ou seja, a transferência
dos dados do paciente e do exame para o
cassete que contém a imagem exposta,
permitindo a mistura de cassetes antes da
leitura sem perda da identificação do exame;
•
Processamento de no mínimo 100
cassetes/ hora dependendo do tamanho e
resolução;
•
Uma estação para identificação,pós
processamento, entrada de informações dos
pacientes e exames, recebendo os dados
digitalmente pela rede de computadores e
módulo de pré-visualização das imagens
recém-adquiridas no sistema em resolução
padrão em monitores dicom de no mínimo 19”.
•
Geração de imagens por meio de
um programa (software) de processamento
básico. A unidade deve, também, ter um
programa (software) adicional de
pós-processamento de imagens permitindo, a
critério do operador e de forma manual ou
automática, incrementar o contraste e a latitude
da imagem, sem prejuízo ao “raw data” da
imagem;

____/____/______

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
RUA RUBERT, 900
CNPJ: 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Página 2 de 3
Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Número:

Cidade:

Insc. Estadual:

UF:
Fone:

Validade da Proposta:30 dias
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item Sub.
Item

Qtde.

Unid.

Descrição

Marca/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

•
O aplicativo de pós-processamento
de imagens deverá ter um módulo específico
para manipular imagens de exames de
radiologia geral , com árvore de incidências
específicas.
•
Efetuar conexão DICOM 3.0,
Storage SCU para arquivamento em sistemas
PACS;
•
Efetuar de modo automático o
enegrecimento da borda da imagem
digitalizada que não recebeu radiação;
•
Efetuar anotações de texto e
marcações (tipo setas e desenhos de círculos e
retângulos) dentro da área de imagem,
incluindo medições de distâncias, ângulos;
•
Efetuar conexão DICOM 3.0 Print
SCU para impressão;
•
Efetuar gravação de CD / DVD com
um ou múltiplos pacientes com imagens, e
visualizador, formato DICOM ou JPG.
•
Sistema de gerenciamento de lista
de trabalho para conexão com o sistema de
informação hospitalar, com capacidade de
efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para
recebimento das informações do sistema de
informação hospitalar (HIS) (Modalility
Worklist Management). Este módulo também
deverá buscar as listas de trabalho através de
compartilhamento de arquivos texto ASCII
com delimitadores de campo e pacientes
conforme presente no sistema de agendamento
da recepção da radiologia;
•
Possibilitar ao operador capacidade
de formatar a impressão com 02 imagens de
resolução diagnóstica na mesma película e
selecionar tamanhos diferentes;
•
Conjunto de cassetes com placas de
fósforo com resolução mínima de 10 pixel/mm
e nos seguintes formatos:
•
18x24cm: 02 conjuntos
•
24x30cm: 02 conjuntos
•
35x43cm: 02 conjuntos
•
Treinamento no local de todos os
técnicos de radiografia para o uso do sistema
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de digitalização;
•
Parametrização de todos os filtros
dos exames de radiografia para atender os
níveis de qualidades presentes no Hospital;
•
Impressora DRY (Seco) para uso
em modalidades médicas para Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética,
CR,DR.
•
Equipamento com impressão de
tecnologia a seco com carregamento de filmes
em magazines com capacidade de no mínimo
100 filmes e resolução mínima de pelo menos
320 dpi com um spot size de 100µm para a
imagem final.
•
Produção de no mínimo 70
filmes/hora 35x43cm
•
Possuir 2 bandejas de
armazenamento on-line do sistema (qualquer
tamanho de filme em cada bandeja).
•
O equipamento deverá ser DICOM
NATIVO, ou seja, sem a necessidade de
acessórios externos (print server) para
conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0;
•
Permitir conexão com modalidades
através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet
TCP/IP;
•
No break compatível com o
equipamento- 220 v;
•
Garantia de 12 meses após
instalação do equipamento;

Valor de Referência: 128.866,66000
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