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ERRATA AO EDITAL  

LICITAÇÃO DO TIPO PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO Nº. 16/2019/FMS 

O Fundo Municipal de Saúde, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados, 

que foi realizada correção no edital, assim como segue: 

Onde lia-se 

LOTE 03 

Item Qtde. Unid. Especificações  Preço Unit.  
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Unid. 

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR 

PARA RAIOS X E MAMOGRAFIA  

Descrição Geral: Sistema de radiografia 

computadorizada (CR) monocassete de 

digitalização de imagens para radiologia geral e 

mamografia com capacidade de leitura de 

cassetes de no mínimo três tamanhos: 18x24 

cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos 

aproximados); Resolução de no mínimo 10 

pixels/mm (100 micrômetros) para radiologia 

geral e de no mínimo 20 pixels/mm (50 

micrômetros) para mamografia; O sistema 

deverá ser composto pelo digitalizador, 

cassetes e console de aquisição para 

cadastramento de dados e ajuste de imagens. 

Características Técnicas: Reconhecimento 

automático do tamanho e tipo do cassete; 

Identificação eletrônica ou por código de barras 

dos cassetes; Processamento de no mínimo 60 

cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; Escala 

de tons de cinza de no mínimo 12 bits; Console 

com processador Core i3 (ou similar), 500GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 102.000,00 
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de armazenamento Hard Disk e 8GB de 

memória RAM; Monitor touch screen de no 

mínimo 19 polegadas; Permitir a gravação de 

imagens em CD/DVD; Ferramentas de 

processamento das imagens adquiridas com os 

seguintes recursos: Configuração pelo usuário 

dos protocolos de aquisição e processamento 

por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de 

latitude, contraste e brilho independentemente; 

Recorte da imagem no tamanho e na posição 

especificado pelo usuário; Inserção de textos 

fixos e editados pelo usuário; Magnificação da 

imagem para visualização; Impressão de no 

mínimo 4 imagens por película; Rotação e 

inversão da imagem; Pacote de conectividade 

DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. 

Cassetes: 02 cassetes com placa de fósforo 

18x24 cm para Raios X; 02 cassetes com placa 

de fósforo 24x30 cm para Raios X; 02 cassetes 

com placa de fósforo 35x43 cm para Raios X; 

04 cassetes com placa de fósforo 18x24 cm 

para Mamografia. Impressora de filmes a laser 

ou térmica para uso em mamografia e demais 

modalidades médicas. Carregamento dos filmes 

a luz do dia em magazine com capacidade de 

100 a 150 filmes; Resolução máxima de 50 

microns para mamografia e de 100 microns 

para demais modalidades médicas; Resolução 

de impressão de no mínimo 500 dpi; Resolução 

output de contraste de no mínimo 14 bits; 03 

gavetas com capacidade de trabalhar com 03 

tamanhos de filmes simultaneamente 

carregados no equipamento; Controle 

automático da densidade do filme; Conexão 

com equipamentos de CR ou outras 

modalidades através do protocolo DICOM 3.0 

ou DICOM 3.0 nativo; Alimentação elétrica 
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110 V/60 Hz ou 220 V/60 Hz. 

 

 

Leia-se 

LOTE 03 

Item Qtde. Unid. Especificações  Preço Unit.  
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Unid. 

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR 

PARA RAIOS X E MAMOGRAFIA  

Descrição Geral: Sistema de radiografia 

computadorizada (CR) monocassete de 

digitalização de imagens para radiologia geral e 

mamografia com capacidade de leitura de 

cassetes de no mínimo três tamanhos: 18x24 

cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos 

aproximados); Resolução de no mínimo 10 

pixels/mm (100 micrômetros) para radiologia 

geral e de no mínimo 20 pixels/mm (50 

micrômetros) para mamografia; O sistema 

deverá ser composto pelo digitalizador, 

cassetes e console de aquisição para 

cadastramento de dados e ajuste de imagens. 

Características Técnicas: Reconhecimento 

automático do tamanho e tipo do cassete; 

Identificação eletrônica ou por código de barras 

dos cassetes; Processamento de no mínimo 60 

cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; Escala 

de tons de cinza de no mínimo 12 bits; Console 

com processador Core i3 (ou similar), 500GB 

de armazenamento Hard Disk e 8GB de 

memória RAM; Monitor touch screen de no 

mínimo 19 polegadas; Permitir a gravação de 

imagens em CD/DVD; Ferramentas de 
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processamento das imagens adquiridas com os 

seguintes recursos: Configuração pelo usuário 

dos protocolos de aquisição e processamento 

por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de 

latitude, contraste e brilho independentemente; 

Recorte da imagem no tamanho e na posição 

especificado pelo usuário; Inserção de textos 

fixos e editados pelo usuário; Magnificação da 

imagem para visualização; Impressão de no 

mínimo 4 imagens por película; Rotação e 

inversão da imagem; Pacote de conectividade 

DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. 

Cassetes: 02 cassetes com placa de fósforo 

18x24 cm para Raios X; 02 cassetes com placa 

de fósforo 24x30 cm para Raios X; 02 cassetes 

com placa de fósforo 35x43 cm para Raios X; 

04 cassetes com placa de fósforo 18x24 cm 

para Mamografia.  

 

 

As demais cláusulas permanecem como no edital. 

Mantem-se a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 27 de 

setembro de 2019, às 09:00hs, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Capivari de Baixo, situada à Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo – SC. 

 

 

GISELE VIANA FELIPE 
Pregoeira 


