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 Uberlândia, 25 de maio de 2018.  

 

REFERÊNCIA: Cotação de Preço do Pedido nº 680/2018.  

 

1) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, dos itens abaixo relacionados, até no 

máximo no dia 08/06/2018, referente ao processo para aquisições de equipamentos e acessórios 

diversos para a instalação e para o funcionamento dos equipamentos do serviço de Radioterapia do 

Hospital de Clínicas de Uberlândia. O processo será realizado na modalidade cotação de preço, 

menor preço, desde que atende às especificações informadas.  

 

2) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio ou entregue pessoalmente na Divisão 

de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, 

Uberlândia – Minas Gerais ou encaminhada via e-mail para o seguinte endereço: 

dicolfaepu@gmail.com 

 

3) Favor mencionar na proposta:  

 

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do Representante 

de Vendas;  

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento;  

d) Marca do Produto;  

e) Prazo de entrega:  

f) Validade da proposta:  

mailto:dicolfaepu@gmail.com


g) Frete e demais impostos, caso não inclusos.  

 

4) Após a emissão das Autorizações de Despesas, as marcas/preços dos produtos ofertados conforme 

proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, fator este 

que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5) Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação das Autorizações de Despesas.  

 

6) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da FAEPU, Avenida Amazonas, nº 2.210, 

Bairro Umuarama, em Uberlândia, Minas Gerais, CEP: 38405-302, de segunda a sexta-feira, das 08 

às 11 horas e das 13:30 às 16 horas.  

 

7) Caso a sua proposta não esteja de acordo com o acima solicitado, a mesma será automaticamente 

desclassificada.  

 

Atenciosamente.  

 

Ricardo Silva Pereira 

Divisão de Compras da FAEPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÃO 

 

Digitalizadora composta por:  

01 (uma) FCR Capsula X, conforme especificação: Sistema monocassete de Digitalização de 

Imagens de Radiologia Convencional e Radioterapia por placas de fósforo; efetua leitura de 

aproximadamente 43 cassetes por hora no formato 35 x 43 cm com alta resolução espacial de 100µm 

por pixel; extremamente compacta, ocupa área de apenas 0,22 m²; permite a leitura de cassetes de 

raios-x nos formatos: 35.4 x 43 cm, 35.4 x 35.4 cm, 25.7 x 30.5 cm, 20.3 x 25.4 cm, 24 x 30 cm e 18 

x 24 cm. Permite a leitura de cassete 15 x 30 cm para uso odontológico. Permite a leitura de cassetes 

de raios-x nos formatos especiais (long view): 35.4 x 101.7 cm, 35.4 x 124.5 cm, 25.2 x 58.0 cm, 

35.4 x 83.0 cm, 24.0 x 57.0 cm. Permite a leitura de cassetes para Oncologia nos formatos: 35.4 x 

43.2 cm, 35.4 x 35.4 cm, 25.7 x 30.5 cm. Composto de: 

 01 (uma) CR IR 357 RU2 E; 

 02 (duas) IP CASSETE, IP CASS-CC BW PB 35,4 X 43 CM 1E; 

 12 (doze) PLACAS DE FOSFORO IP-6 ST 35,4 X 43 CM 1E; 

 10 (dez) IP CSSETE, IP CASS-PC 35,4 X 43 CM 1E. 

01 (uma) CR CONSOLE ADVANCE, DR300 CL LITE A8-V7.4 E, conforme especificação: 

Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de raios-x. Possui os serviços de envio 

de imagens ao servidor ou a impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o 

processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor 

(LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); memória local de 4 GB e disco rígido 

(HD) local de 500 GB; leitor de código de barras para identificação dos cassetes, processamento de 

imagem por frequência espacial, controle “dynamic range” (DRC) e processamento multi-

frequencial. Gravação de imagem DICOM em mídia conectável a estação de controle de qualidade 

(CD, DVD, USB e etc). Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região 

anatômica de estudo. Rotação/Inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e 

latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Colimação por software da área da 

imagem não irradiada. Recorte da área de exposição da imagem. Marcação das imagens com figuras 

ou palavras pré-gravadas. Inserção de texto livre na imagem (Anotações). Algorítmos de redução de 

ruído e filtro para remoção de gradeamento. Configuração livre para impressão de várias imagens. 

Sistema completo com LAN Fast Ethernet. Composto de: 



 01 (uma) DR 300 CL DISPLAY 17IN LCD E 

 01 (uma) DR 300 CL LITE A8-V7.4 E 

 01 (uma) DX CL ANNOTATION FOR LITE E 

 01 (uma) DX CL DELUX-QA FOR LITE E 

 01 (uma) DX CL DICOM ID MWM E 

 01 (uma) DX CL DICOM MEDIA STORAGE E 

 01 (uma) DX CL DICOM ORDER MWM E 

 01 (uma) DX CL DICOM PRINT E 

 01 (uma) DX CL F-LAYOUT PRINT E 

 01 (uma) DX CL GPR E 

 01 (uma) DX CL IM-MAGNIFY FOR LITE 

 01 (uma) DX CL MFP E 

 01 (uma) DX CL SHUTTER-PROC E 

 01 (uma) IR CL BARCODE KIT DL 

 


