
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde�
Coordenação de Preparo e Gerenciamento

 

Ofício SES/CPG nº. 9/2020

Belo Horizonte, 02 de março de 2020.

 
A Sua Excelência a Senhora
Marcele Pereira Viegas
Analista Comercial
Rua das Camelias, 101
CEP: 33400-000 – Jardim Ipê, Lagoa Santa - MG
 

  

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços n° 120/2019 da Prefeitura de Angra dos Reis

Referência:  Processo nº 1320.01.0011513/2020-35.

  

Senhora, 

 

Solicito a V. Exa. a autorização de adesão à Ata de Registro de Preços n°
120/2019, celebrado entre a Prefeitura de Angra dos Reis, por intermédio da Secretaria
Municipal de Saúde e a Empresa VMI Tecnologias LTDA.

Tal solicitação visa o cumprimento de demanda para atender à Emenda
Parlamentar Federal n° 03133.408000/1170-08 . O objetivo será aquisição de 01 (um) Aparelho
de Raios X, conforme especificado no quadro abaixo. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Aparelho de Raios-X fixo de 500mA/125kV - mesa
com tampo móvel e bucky mural - microprocessado
e controle Digital - Comando e gerador Gerador de
raios-x de alta tensão microprocessado Retificado
em estado solido (retificação completa); Mesa de

comando digital microprocessado para Visualização
dos parâmetros; Chave liga/desliga; Alimentação a
rede elétrica bifásica/monofásica: 220/380 Volts/60

Hertz; Ajustes integrados com sensibilidade
(passos) de 1kV de 40 a 125kV; Postos de trabalho:
sem bucky, mesa bucky, mural bucky e opcionais;
Focos com circuito integrado ao bloqueio; Seleção
para 500mA: 100, 200, 300, 400, 500 Sistema de

sincronização com disparo integrado com bloqueio;
Sistema eletrônico com programação em 24 passos

e tempo de exposição de 0,008 a 4 segundos;
Filamento protegido dentro das curvas elétricas do

tubo de raios-x, programável tanto para 20/40
como 30/50kW; Mostrador ativo do mA durante a
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como 30/50kW; Mostrador ativo do mA durante a
emissão de raios-x;  Proteção por bloqueio eletrônico
para kV e mAs; Proteção térmica do tubo de raios-x;
Disparo em dois estágios para emissão de raios-x;

Gerador com uma saída e receptáculos Federal
Standard; Circuito digital do sistema. - Cabos de alta
tensão Par de cabos de alta tensão para isolação ate

150kV dotados de terminais de conexão Federal
Standard e canoplas rosqueaveis. - Colimador

Luminoso manual de laminas planas plumbiferas
para corte em profundidade com eficiência para ate
125kVp; Reticulo em cruz para facilitar a localização

do paciente a ser radiografado; Trilhos para
adaptação de cones e filtros opcionais; Timer

eletrônico com desligamento automático da lâmpada
em 30 segundos; Lâmpada halogenea de 100 Watts.
- Mesa de exames Mesa bucky fixa de tampo móvel
com fino acabamento; Tampo de baixa absorção

com densidade uniforme; Indicação de centralização
do tampo da mesa com centro do potter bucky;

Trilho anodizado em toda a extensão do tampo da
mesa para uso de faixa compressora; Fixação dos

movimentos através de freios eletromagnéticos
controlados por pedais; Bucky recipromatico

equipado com grade antidifusora razão: 8:1 - 80
linhas e ponto focal de 100 cm; Autocentralizacao

para chassis de 13x18cm a 35x43cm em ambas as
direções. - Bucky mural Estrutura em chapa de aço

com fino acabamento; Bucky recipromatico equipado
com grade antidifusora razão: 8:1 - 80 linhas e ponto

focal de 100 a 180 cm; Bandeja ajustável em aço
inox para chassis de 13x18cm a 35x43cm com

entrada nos dois lados; Freios eletromagnéticos;
Auto-centralizacao para chassis de 13x18cm a

35x43cm em ambas as direções; Contrabalanceada
em perfeita harmonia de funcionalidade; - Estativa

porta tubo Estativa montada sobre trilhos; Tipo chão
- chão com guias de aço; Rotação da estativa de

360o; Braço porta tubo tipo telescópico com rotação
axial; Deslocamento para o braço de +47 cm;

Indicação luminosa da centralização do tubo de
raios-x com o potter Bucky ou horizontal; Freios

eletromagnéticos em todas as direções; Angulação
com acionamento frontal por botoeiras; Estativa
(angulador) gravitacional com rotação de+90o a -
90o; Contrabalanceada em perfeita harmonia de
funcionalidade. - Unidade selada Carcaça com

filtragem adicional de 1,2mm Al e filtragem total de
2,5mm Al; Tubo de raios-x de tungstênio com anodo
giratório para 125kV; Potencia: 20/40kW; Duplo foco
foco fino: 1,0mm/30kW - foco grosso: 2,0mm/50kW.
- Acabamento Pintura total do aparelho pelo método

eletrostático

01 R$
118.000,00

R$
118.000,00

 

Ressaltamos que trata-se de Portaria Federal nº 2780/2018 e a vigência
deste documento vigorará até o mês de março, por tanto, solicitamos como demanda
URGENTE.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício
de autorização. 
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Contando    com    a    costumeira    atenção    de    V. Exa., colocamo-nos a
disposição para o que se zer necessário.

 

Atenciosamente, 

 

 

Bruno Carlos da Silva Porto

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde
Secretaria de Estado de Saúde - MG

  

Documento assinado eletronicamente por Bruno Carlos da Silva Porto,
Subsecretário(a), em 03/03/2020, às 00:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
11917681 e o código CRC 81BAE71A.

Referência: Processo nº 1320.01.0011513/2020-35 SEI nº 11917681

Rodovia Papa João Paulo II, 4143  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900�
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