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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2021

Ao(s) Dezessete dia(s) do mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Um, às Dez Horas, nas dependências da Centro 
Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a Juliano Adolfo Wagner,  
pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 8.492 de 01 de abril de 2021, com a finalidade de 
proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 26/2021, referente a Licitação sob a Modalidade de 
Pregão Presencial nº 7/2021. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das 
empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME REPRESENTANTE C.P.F.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PAULO ROBERTO SILVA DA 
SILVA

24470660078

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das 
licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME REPRESENTANTE CIDADE

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PAULO ROBERTO SILVA 
DA SILVA

Duque de Caxias - RJ

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das 
propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:
 

Item: 1 - 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 com as características mínimas a seguir:   
• O sistema de digitalização deve ter resolução de imagens 5,6.6 e 10 pixels/mm para todos os tamanhos 
de cassetes. Resolução de escala de cinzas:aquisição de dados 20 bits/pixel e saída p/ o processador:16 
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 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 80 cassetes por hora, dependendo do tamanho e resolução;  
• Uma estação para identificação, 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 de pelo menos dezenove polegadas;  
• 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;  
• O pós-processamento de imagens deverá ser visualizado em monitor LCD de 1280 pontos por 1024 
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pontos de alto brilho (mínimo de 200 cd/m2)  e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 
polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14;  
• 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 04 imagens de resolução diagnóstica 
na mesma película de filme e selecionar tamanhos diferentes de película.  
• Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) 
individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo;  
• Desligamento automático integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente elétrica;  
• 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  
• Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos 
equipamentos;  
• Treinamento no local de todos os técnicos de radiografia para o uso do sistema 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 e resolução mínima de pelo menos 320 ppi com um 
spot size de 100µm para a imagem final.  
• 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 de 03 kva.  

Empresa: 28470 - IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Proposta Inicial: 123.740,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: 117.000,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - 
Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os 
preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes 
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com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item Fornecedor Quant. Lance Vlr. Total

1 - 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 
com as características mínimas a 
seguir:   
• O sistema de digitalização 
deve ter resolução de imagens 
5,6.6 e 10 pixels/mm para todos os 
tamanhos de cassetes. Resolução 
de escala de cinzas:aquisição de 
dados 20 bits/pixel e saída p/ o 
processador:16 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 
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 80 cassetes por hora, 
dependendo do tamanho e 
resolução;  
• Uma estação para 
identificação, entrada de 
informações dos pacientes e 
exames, recebendo os dados 
digitalmente pela rede de 
computadores e módulo de pré-
visualização das imagens recém-

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA 
DE FILMES S/A

1,00 117.000,00000 117.000,00
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adquiridas no sistema em resolução 
padrão em monitores de pelo 
menos dezenove polegadas;  
• 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;  
• O pós-processamento de 
imagens deverá ser visualizado em 
monitor LCD de 1280 pontos por 
1024 pontos de alto brilho (mínimo 
de 200 cd/m2)  e alto-contraste 
(mínimo de 300:1) e no tamanho 
de pelo menos 19 polegadas e estar 
em conformidade com o padrão 
DICOM parte 14;  
• 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 
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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 04 imagens de 
resolução diagnóstica na mesma 
película de filme e selecionar 
tamanhos diferentes de película.  
• Possibilidade de expansão 
de cada módulo (identificação, 
digitalização, pós-processamento) 
individualmente, sem a 
necessidade de investimento em 
um outro sistema completo;  
• Desligamento automático 
integrado ao sistema quando da 
eventual falha de corrente 
elétrica;  
• 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  
• Assistência Técnica e 
Garantia de 12 meses a partir da 
instalação e funcionamento dos 
equipamentos;  
• Treinamento no local de 
todos os técnicos de radiografia 
para o uso do sistema 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 
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para Tomografia 
Computadorizada, Ressonância 
Magnética, CR, DR.  
•  Equipamento com 
impressão de tecnologia a seco e 
resolução mínima de pelo menos 
320 ppi com um spot size de 
100µm para a imagem final.  
• 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 de 03 kva.  

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do 
presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a 
Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para 
homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata 
pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

COMISSÃO DE PREGÃO
(PORTARIA N.º 8.492/2021)

PREGOEIRO - JULIANO ADOLFO WAGNER

FISCAL MUNICIPAL

EQUIPE DE APOIO: 

JACINTO LUIS FERREIRA DE ANDRADE

ZELADOR

ANA CRISTINA MACIEL PEREIRA 
SERVENTE

ERNANI BERGMEYER WERMEIER,
MOTORISTA/OPERADOR

HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,

AUXILIAR TÉCNICO
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RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa Representante

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA


