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Onde lê — se: 

ITEM 02 

CONJUNTO RADIOLÓGICO DE ALTA FREQUÊNCIA DIGITAL HF630M / HF800M - RAIO-X 
HOSPITALAR DIGITAL Eficiência e tecnologia em diagnósticos por imagem. O sistema possui 
Auto calibração de mA, que regula automaticamente o valor da corrente em função de 
variações do sistema. Compensação automática de tempo, garantindo alta fidelidade de mAs. 
Autodiagnosticou de falhas com sistema de monitoramento digital contínuo, que assegura a 
integridade do paciente/operador e do próprio sistema. GERADOR • Gerador de raio X 
multipulso de alta frequência —ripple<1%-ll2kHz . Sistema de controle microprocessador com 
software embarcado • Potencia Nominal de 50 kW 163 Kw • Configuração 220 ou 380 Vac - 
50160 Hz • Faixa de kV até 150 kV • Faixa mA até 630 mA / 800mA (valores da série R20) 
Faixa de mAs até 576 1630 mAs e Log de registro de eventos armazenado em sistema digital. 
Técnicas pré-programadas com capacidade de armazenamento de até 590 posições • Opção 
de AEC com seleção de densidade e espessura OPÇÕES DE TUBO DE RAIO-X • Opções de 
tubo: Canon (Toshiba) e IAE • Tubo de baixa e alta rotação e de até 300 kHU - COLIMADOR. 
Opções de iluminação de campo com led ou lâmpada halógena - ESTATIVA PORTA-TUBO 
Estativa com diferentes fixações e movimentos • Freios em todos os movimentos e  Indicação 
frontal de ângulo de incidência do tubo. MESA • Mesa radiológica de tampo flutuante 
Capacidade de até 300 kg e  Freios eletromagnéticos para fixação do tampo e do bucky ITENS 
EXCLUSIVOS NA VERSÃO DIGITAL • Detectores tipo DR Fiat Panei sem fio (wireiess) ou com 
fio . Opção de um ou dois detectores por equipamento • Software de armazenamento (tipo mini 
pacs) • Software de aquisição de imagens com junção de imagens incluso e Rack para 
equipamentos incluso - Demais especificações, consulte manual 

Leia se: 

ITEM 02 

CONJUNTO RADIOLÓGICO DE ALTA FREQUÊNCIA DIGITAL - RAIO-X HOSPITALAR 
DIGITAL Eficiência e tecnologia em diagnósticos por imagem. O sistema possui Auto 
calibração de mA, que regula automaticamente o valor da corrente em função de variações do 
sistema. Compensação automática de tempo, garantindo alta fidelidade de mAs. 
Autodiagnosticou de falhas com sistema de monitoramento digital contínuo, que assegura a 
integridade do paciente/operador e do próprio sistema. GERADOR • Gerador de raio X 
multipulso de alta frequência —ripple<1%-112kHz e Sistema de controle microprocessador com 
software embarcado • Potencia Nominal de 50 kW 163 Kw e  Configuração 220 ou 380 Vac - 
50/60 Hz e  Faixa de kV até 150 kV e  Faixa mA até 630 mA / 800mA (valores da série R20) 
Faixa de mAs até 576 1630 mAs e  Log de registro de eventos armazenado em sistema digital• 
Técnicas pré-programadas com capacidade de armazenamento de até 590 posições e Opção 
de AEC com seleção de densidade e espessura 
OPÇÕES DE TUBO DE RAIO-X e  Opções de tubo: Canon (Toshiba) e IAE e  Tubo de baixa e 
alta rotação e de até 300 kHU - COLIMADOR • Opções de iluminação de campo com led ou 
lâmpada halógena - ESTATIVA PORTA-TUBO • Estativa com diferentes fixações e 
movimentos e  Freios em todos os movimentos e  Indicação frontal de ângulo de incidência do 
tubo. MESA e  Mesa radiológica de tampo flutuante e Capacidade de até 300 kg e  Freios 
eletromagnéticos para fixação do tampo e do bucky ITENS EXCLUSIVOS NA VERSÃO 
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DIGITAL • Detectores tipo DR Flat PaneI sem fio (wireless) ou com fio• Opção de um ou dois 
detectores por equipamento • Software de armazenamento (tipo mini pacs) • Software de 
aquisição de imagens com junção de imagens incluso • Rack para equipamentos incluso. 

Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO. 

Mucambo - cZJ 25 de setembro de 2020. 

FRANCISCO OREtO DE ALMEIDA AGUIAR 
Pregoeiro 
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