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PUBLICAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipa l de Rio Pardo de Minas torna 
público o resultado do julgamento dos preços, referentes ao Procedimento nº 123/2020 – Decisão 
por Adesão a Registro de Preços nº 005/2020. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
APARELHO DE RAIO-X DIGITAL PARA APOIO DIAGNÓSTICO NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGENS, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19. 
Empresa: 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA  
Produto Unid Qtde Valor Unit. Sub Total 
aparelho de raios x, aplicação: para uso radiológico; 
tipo: fixo, com tecnologia digital (dr) mínimo 50kw; 
controles digitais micropocessados integrados ao 
sistema de aquisição de imagem digital; indicações 
dos parâmetros: kv, mas, no mínimo; faixa de ajustes 
entre 40 e 125kv (ou intervalo maior); tempo 
exposição: 5ms (ou menor) a 5s; faixa mas: 0,5 (ou 
menor) a 500mas (ou maior): seleção automática dos 
focos fino e grosso; bloqueios de sobrecargas, 
superaquecimento, falta de filamento; programa 
anatômico de órgãos para indicação digital de doses 
por área de interesse; tubo de raios-x, capacidade 
térmica anodo mínima: 200khu; tamanhos focais 
máximos 0,6mm foco fino e 1,2mm foco grosso; 
potências focais mínimas: 27kw (foco fino) e 50kw 
(foco grosso); rotação anodo mínimo: 3.000rpm; 
capacidade térmica do conjunto, mínimo: 1.200khu; 
01 painel detector de imagem digital wireless e 
cintilador de iodeto de césio (csi), cadolínio ou drz, 
detector plano com dimensões aproximadas de 
35x43cm ou maior, que possibilite exames na mesa, 
no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de 
rodas; matriz (mínimo): 1.990x2.430pixels; pixel 
(máximo): 175µM; conversor a/d 14bits; 02 bateriais 
de lítio; sendo uma backup; hd mínimo 500gb; 
monitor led 19 polegadas touch screen; leitor/gravador 
de cd/dvd; armazenamento mínimo: 10.000 imagens; 

Und 01 R$ 209.000,00 R$ 209.000,00 
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estação de trabalho independente com todos sws 
disponíveis no console principal, com nobreak; 
realizar exames emergencial, sem cadastrar paciente; 
pacote dicom 3.0 com: print, storage, modality 
worklist. tampo: largura aprox: 0,75m 0,90m; 
comprimento aprox: 2,10m a 2,40m; estativa porta-
tubo tipo chão-teto ou chão/chão; movimento 
horizontal mínimo 150cm, distância sid máxima da 
mesa ao ponto focal mínimo: aprox 120cm: 
movimento vertical mínimo 125cm; rotação do tubo 
no eixo vertical, mínimo: /-90°, angulação do tubo: -
120° a 120, mural bucky com deslocamento vertical 
de pelo menos 105cm; grade antidifusora fixa 8:1 ou 
10:1 com mínimo 100 linhas/polegada e distância 
focal de 100 a 180cm; freio eletromagnético para 
movimento vertical; mesa bucky dimensões mínimas 
do tampo homogêneo: 200x70cm; tampo movimento 
longitudinal mínimo: 60cm e transversal 20cm; 
capacidade carga: mínimo 200kg; indicação 
centralização do tampo/bucky; deslocamento mínimo 
do bucky: 37cm; freios eletromagnéticos para 
travamento do tampo e bucky; bucky com grade 
andifusora fixa 8:1 ou 10:1 com mínimo 100 
linhas/polegada; alimentação trifásica 220/380v - 
50/60 hz; nobreak compatível ou interno ao 
equipamento; incluso instalação 
Valor Total: R$ 209.000,00 
 

Rio Pardo de Minas – MG, 21 de setembro de 2020. 
 

Deolino José dos Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


