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MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... ..................................... ..................................... (..............).....................................

............................................................................................................................................................. .........................................................................................................

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

Unidade 1,0000

DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICA Sistema de Radiografia
Computadorizada de alta resolução, para digitalização de imagens radiográficas,
com 01 (CONSOLE DE COMANDO) terminal de cadastramento e pré-visualização
de imagens de Raios-X convencional mínima (tela de 24”, 1280 x 1024
pixels)Processamento multi-frequencial para identificar estruturas. Controle de
qualidade de imagens, alimentador monocassete integrado, leitor único de chassis
/IP de fósforo, com acionamento automático mecânico, sistema de identificação de
cassetes via leitor código de barras. Reconhecimento automático de cassetes
(tamanho e tipo). Processamento mínimo de 45 cassetes por hora considerando um
mix de cassetes, dependendo do tamanho e aplicação. Sendo 45 leituras no
tamanho 35x43. Colimação lógica de imagens. Cassetes de alta resolução,
compostos por placas de fósforo com 12pixels /MM para RX .Sistema que permite a
criação de usuários e senhas para usuário comum, super usuário e usuário
administrativo do software, estas senhas serão fornecidas no ato da entrega do
equipamento. Sistema (software) com total compatibilidade com a especificação
técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 permite o armazenamento de exames para resgate
imediato (exames on-line). Gravação de exames em CD/DVD/PENDRIVE via USB
com visualizador. Armazenamento de exames para resgate imediato (exames on-
line) e exames off-line. Backup dos exames com fácil rastreabilidade. Criação de
banco de dados de forma automática para gerenciar pacientes que possuem
exames off-line. Operação de query/retrieve com qualquer equipamento que esteja
conectado ao servidor e que tenha esta operação. Expandir o número de estações
de trabalho, através da aquisição de novas licenças. O Visualizador incluso dentro
dos CD/DVD gravados possui as seguintes ferramentas: Seleção gráfica de séries
usando imagens em miniatura Vinculação de grupos de imagens para revisão e
comparação simultâneas de várias séries CT/MR do mesmo paciente Vinculação
automática de grupos com base na orientação e na posição da imagem Vinculação
manual de grupos com base no alinhamento anatômico correto Linhas de referência
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cruzada entre grupos de imagens transversais Ferramenta de relacionamento para
uma fácil navegação no modo pilha Vários formatos de exibição de imagens e
grupos A janela do organizador permite acesso a grupos individuais de imagens
Zoom e pan interativos Zoom na área de interesse (ROI, region of interest) Rotação
e inversão Modo de exibição Cine com taxa ajustável Aprimoramento de bordas
Saída fácil para impressoras-padrão (de papel) locais ou de rede Alternância
interativa entre janelas Alternância inversa entre janelas Anotações de texto e setas
podem ser colocadas nas imagens As ferramentas de medição incluem valores em
pixel, distâncias, ângulos e análise de áreas de interesse Ocultação dos títulos das
imagens para oferecer uma exibição mais clara armazenamento/processamento
superior a 5.000 imagens e distribuição de imagens através de sua CPU
Impressora a laser de alto desempenho, impressão mínima de imagens 60 filmes
por hora no tamanho de 20x25 e impressão mínima de 40 por hora no tamanho
35x43
Conexão de rede

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


