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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Registro de Preços Eletrônico - 019/2022

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: 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 minicassete integrado. Sistema de
digitalização de imagens de alia resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para
todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes
compostos por placas de fosforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e
com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolubilidade. 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 associa-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. 0 software das estação 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 a rede PACS da
instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnostico de exames realizados em
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Alfema Dois Mercantil
Cirurgica Ltda

05.351.445/0001-
30

12/05/2022 -
17:16:07

CAPSULA XL2 E
IMPRESSORA
DRY PIX EDGE

FUJIFILM 12 20.166,67 R$ 0,00 Não

A Imagem Com. e Serv.
Ltda Me

07.377.150/0001-
68

12/05/2022 -
17:33:16

Vita60 + DV6950 +
MiniPacs-VUE

CARESTREAM 12 12.900,00 R$ 0,00 Sim

PRIOM TECNOLOGIA
EM EQUIPAMENTOS

11.619.992/0001-
56

12/05/2022 -
22:37:24

KONICA KONICA 12 50.000,00 R$ 0,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda 05.351.445/0001-30 60 dias

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11.619.992/0001-56 180 dias

A Imagem Com. e Serv. Ltda Me 07.377.150/0001-68 90 dias

Fornecedores divulgados.
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ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE

Pregoeiro

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

Apoio
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