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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. O objeto da presente licitação consiste na “Aquisição de um Aparelho de Raio X e um Digitalizador 

destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA”. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. A aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem se faz necessária para modernização dos 

serviços de diagnóstico complementar do Hospital Municipal de Jacareacanga, elevando a segurança para 

os pacientes e colaboradores. Com foco continuo na melhoria da qualidade, produção e ampliação dos 

procedimentos/exames oferecidos, possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando 

melhor qualidade na recuperação dos pacientes atendidos. A modernização Hospital Municipal de 

Jacareacanga além de proporcionar maior segurança, qualidade e agilidade na recuperação dos pacientes, 

possibilitará uma redução significativa nos custos de manutenção com equipamentos antigos e 

tecnologicamente ultrapassados. 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM                                                                ESPECIFICAÇÃO  UNID QUANT 

 

 

 

 

 

 

 

01 

APARELHO DE RAIO-X DE 500 MA para Radiologia Geral: Comando e 

gerador de raios-X; alta frequência - multipulso; Potência mínima: 30KW; 

Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo 

simples toque;  Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV  - com 

passos  de 1KV; escala de  mA mínima de 20 a  500 mA  ; Seleção automática de 

focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 10 segundos (ou maior); 

Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs  ; Indicação de Parâmetros/Funções 

no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs;  Alimentação elétrica – 

monofásico  127V/220V –  60Hz,  para rede de baixa potência de no máximo 

10kVA. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente 

com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento 

flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 150 

linhas / pol; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização 

de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou 

chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; 

Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto 

Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por 

botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por 

gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical 

mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade 

antidifusora razão mínima 150 linhas / pol.; distancia focal (100 a 180) cm; 

Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade 

Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo 

giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; 

Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e 

grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU.  

Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser 

irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com 

temporizador eletrônico do campo luminoso;  

Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, 
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incluindo o tubo de raios-x. Deverá Apresentar: Registro do produto; BPF, 

importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, 

INMETRO, AFE e licença sanitária do fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

02 

DIGITALIZADOR TIPO CR - 40PPM: 

Digitalizador de Imagens Radiográficas Tipo CR: Sistema de Radiografia 

Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. 

Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora 

completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos 

chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de 

produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador 

monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com 

capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de 

cassetes. Processamento de no mínimo 50 cassetes por hora. Cassetes compostos 

por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, 

e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta 

resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos 

CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou 

LED colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a 

Estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente. Sistema deve 

ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de 

rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão 

DICOM para imagens brutas (raw data) e pós processadas. O software das 

estações devem ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos 

recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão 

DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar 

conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser 

compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens 

de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para 

aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada 

à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para 

diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso 

à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vim 

acompanhado por no mínimo 04 cassetes de fósforo de tamanhos a serem 

determinados pela instituição, Sistema de PACS e também de uma Impressora 

tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 325ppi de resolução, 

tecnologia laser. Impressão de no mínimo 40 filmes por hora no tamanho 

35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 100 

películas por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de 

impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os 

gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. 

SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar 

seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença. Software compatível e 

em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá 

permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo: - Armazenar imagens na 

estação de aquisição/PACS/Archive; - Visualização sem limites de acessos, em 

até 04 pontos concorrentes no mínimo. - Capacidade de fazer backup programado- 

Armazenamento de imagens nos modos “para Processamento” e “para 

Apresentação”- Importar imagens- Fazer backup através de CD/DVD ou 

dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM- Criar e editar laudos com o 

opcional Clinical Report- Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e 

US)- Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura 

Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros.- Capacidade mínima para 100.000 

exames ano. Deverá Apresentar: Registro do produto. Fornecimento de todos os 

cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do mesmo. Incluindo 

Nobreak de capacidade indicada pelo fabricante. 
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3. DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO E DE MONTAGEM 

 
3.1. A entrega e montagem do(s) item(ns) deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da ordem de empenho, no almoxarifado da Prefeitura de Jacareacanga, sito a Av. Nova 

Avenida, s/n°, Bela Vista, Jacareacanga/PA, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, frete, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

 
3.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 
3.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

 
3.4. Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão 

desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. Nesta hipótese, os objetos 

serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão 

novamente as verificações constantes no subitem 3.2 deste Termo de Referencia. 

 
3.5. Caso a entrega dos objetos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, estará a empresa 

incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 

 
3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
3.7. Os materiais deverão ser considerados de primeiro uso, ou seja, NOVO(S), NÃO 

RECONDICIONADO(S) e NÃO REMANUFATURADO(S), e deverão ser entregues devidamente 

protegidos e embalados adequadamente contra danos no transporte e manuseio. 
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