
PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Pregão Eletrônico   Nº 00022/2021 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Aparelho ultrassonografia Unidade 2 R$ 260.000,0000 R$ 85.210,0000 R$ 170.420,0000
Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: DC-30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ULTRASSON DIAGNÓSTICO com as seguintes especificações : equipamento transportável sobre
rodízios com no mínimo de 27.649 canais digitais de processamento oferecendo qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico.
Modo Power Doppler, modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis.
Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write. Imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20%
o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem harmônica de
pulso invertido. Modo M, modo Power Doppler. Modo color doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B+ modo color,
ambos em tempo real. Power Doppler direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler contínuo. Tissue Doppler imaging (TDI) colorido e
espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando
automaticamente os parâmetros para imagens em modo b e modo doppler. Divisão de tela 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens
em modo b, modo m, modo Power, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos - software de imagem
panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva doppler. Permitir acesso às imagens
salvas para pós-análise e processamento. Possue o armazenamento de imagens em movimento. Cine Loop e Cine Loop Save. Pós Processamento de
medidas. Pós- processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD de 17 polegadas. Permite arquivar/revisar imagens.
Frame rate de 12.394. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de 1 TB. 04 portas USB no mínimo. Possue 03 portas ativas
para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DIBOM 3.0 (Média storage,
verification, print, storage, storage/Commitment, worklist, Query - Retrieve, MPPS (modality performance procedure step), Structured Reporting.
Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI ) ou DICOM
com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive, impressão direta. Possui 32 persets programáveis pelo usuário.
Acompanha os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais. Transdutor Convexo de frequências de 1.0 a 6.0 MHZ. transdutor endocavitário
com frequências de 3.0 a 13.0 MHZ, TRANSDUTOR linear com as frequências de 3.0 a 13 MHZ, transdutor setorial adulto com as frequências de 1.0
a 5.0 Mhz. Acessórios impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão Bivolt, inclui: garantia 12 meses, treinamento e
instalação. MARCA: MINDRAY MODELO: DC-30 FABRICANTE: MINDRAY GARANTIA: 12(DOZE) MESES REGISTRO NA ANVISA: 80943610083
PROCEDÊNCIA: CHINA

Total do Fornecedor: R$ 170.420,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 170.420,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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