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PROPOSTA UCiTAçÃO

PROPONENTE: Lotus lndústria e Comércio ltda. CNPJ: 02.799.88210O0L-22
ENDEREÇO: Av. Elisa Rosa Padoan, n'45 - Fraron, Cep 85.503-380, Pato Brãnco, Paraná.

TELEFONE: (41) 3074-2100 BANCO: CEF AGÊNCIA:.0368
CONT CORRENTE: 5498-0 PR/Aç PAGAMENTO: Qritiba
E-MAI L: vendas@lotusindustria.com.br comercial@lotusind ustrta.Eso-br

DADOS DA PROPOSTA PARA:

LOCAL SEE/DF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 00080-00042161/2022-04
PREGÃO ELETRÔNICO N9 47/2022 TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

DATA DA LICITAçÃO: 09lLLl2022 HORA: 10H

Aparelho de Raio X - Móvel Analógico8
ITEM NUMERO

1. APRESENTAçÃO

o equipamento de raios X LOTUS PÉGASo é indicado para exames radiológico

m usculoesqueléticos, adequado para imagens de abdômen, órgãos internos, crânio, coluna,

membros e extremidades, seu desempenho lhe permite cobrir gamas de operação desde fortes

exposições (para zonas de maior densidade, como tórax) até exposições mais suaves (como

extremidades). lncorpora tecnologia por inversão de alta frequência-ressonante variável através de

cheves de estado sólido de alta potência e velocidade, com tecnologia de ponta, na área de

eletrônica de potência, obtendo-se simplicidade operacional e grande confiabilidade. O sistema de

alta frequência permite gerar alta tensão com muito baixo RIPPLE, que aplicada ao tubo de raios x,

proporciona uma emissão de radiação homogênea, resultando em exames de maior contraste coTlf
menor tempo de exposição. 7

ro/
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DADOS DA PROPONENTE:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

MARCO ANTONIO CHOINSKI

CPF: 770.244.519-04/RG 5.135.811-2
Casado, empresário.
AV. DOS PINHEIRAIS, 9998 . ARAUCÁRIA -PARANÁ.

cEP 83707-762
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2. cARAcTERÍstrcas tÉcmtcls Do coNJUNTo RaotolÓctco PEGASo MovEL
GERADOR

Geração do Rx - Tipo ( tecnologia)
Tensão dê Alimentação
Potência Máxlma de EntÍade
Feixa de KV

Pa!!o d?ai6t? d? lfl
Falxa de mA
Escalas dê mA

Tempo dê Exposição mínimo
Faixa de mAs

Potênciâtffi
conexão
Memórla de armazenamento dê Eventos
MemóÍia de Têcnica Prêprogrâmadâs (TPPI

EstabilizaÉo de rede automática
ComutaÉo automática de tocos fino/gÍosso
Gcrador com êrposiçãopor dcsãtga câpochitâ
s€leção de passos de mA
Estabilização automática dê rede
AlaÍmes do sistema:
Sobrê corrente do tubo
Alta ou baixa tensão de rede
Falta dc ataÍr?l'}etlto
OBs: GeradoÍ com uso através de certe/descarga

cápacitiva

MICROPROCESSADO . MULTIPULSO . ALÍA FREQUENCIA

L27v aclz2ov ac - bivolt automático - mono/bifásico

3,9 KVA

30 a 125 KV

1KV
20 a 50O mA
20,32, s0,80, 100, 125, 160, 200, 2s0,320, 400, s00mA

Outros valores pode ser prêprogramáveis- consulte manual
(2ms) O002
0,5 a 320 mAs

32 KW

Tomada 3 pinos padrão ABNT

Mínimo de 5.000 registros
591 (87 cadastradas de fabrica + 504 livres)

5im
Sim

Sim, via ban€o caÊa€itúo
20 ou superioÍ pré-programáveis

5im

Visual
Visual
Visual

Lotus lndústria e Comércio Ltda.
Av. Elisa Rosa Colla Padoan ne 45
Centro Tecnologico da lndústria do Sudo€ste
Fone/Fax:0"41-3074.21m www.lotushealthcare.com.bí

cNP J 02.7 99.882 I OOO L-22
FraÍon - Pato Branco ' PR

cEP 85.503-380
vendas@lotusindustria .com.br
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PA1NEL Df COMANDO

lndicações de Parâmetros de íaios x KV/ mAs / mA

Tipo de moírador Digital ( display de leds)

Posslbllldâde de ajuste de tempo dê exposição sim

lndicação de foco sim

Tipo de painel Membrana

Tipo de têclas Ípo simples toque, micro switch

sêleÉo do Padrão de densidade (espessuÍa) Sim

Acesso ao Menu de configurações Display de cristal líquido

Botão de emertência Sim

Progrâma de dêtecção de falhas no display sim

Protrama anatômico dê órgãot poÍ região sim, com técnicas pré-programadas

Chave Ligâ/Deslita Sim

TUBO DE RAIOS X

Foco fino
Foco grosso
velocidade de glro do anodo
Márdma capacidade d€ acurnulação térmica do
anodo
Âcionamento do anodo glratório
Proteção térmicâ

lmpulso rápido
Sim, interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e
anodo giratório
Sim

0.6
1.5
3.200 RPM

200l(Hu

Frenagem do anodo do tubo após exposiÉo

COT]MAEOR

Posicionador de tiro
Lâmpada / luminosidade
Acionamento de palhetas

Abertura des palhetas a I m (SlO)

Temporizãdor eletrônico de lâmpada
Acionamento de lâmpada
láminas plenes parc corte em profundldade
Filtragem
campo luminoso
Trene para medição de distancia focal
Traço em cruz, para focalização e centrâlizaÉo da

área

0", 90", 180" e 270"

LEO

Manual
Dê0x0cma43x43cm
30s
Manual - Botão írontal
Sim

1,8 mm/Al
Aiustável, com indicação da área a ser irradiada
Sim
Sim

SISTEMA MECÂNICO

Peso do tabinete max.
Dimensões tabinête Móvel
PÍotêÉo contrâ liquidos no painel de comândo
(n.lrtÍttet)

Cabo dlsparador de duplo êstágio
comprimento do cabo de alimêntaÉo
Número de chassis no portã úassis
Movimento vêrtical
Tipo Braço
E*ativa porta tubo com bÍaço articuh'do
Rotação do braço articulado
Contrabalanço
Rotação do coniunto tubo/colimador sobre o eixo
horizontal

200 Ks (+/-10Ks)

119 X 61X 217 cm

5tM

Comprimento dê 5 mêtros
5 metros
Até 8 chassis 35x43cm
155cm
Articulado pantográfico, coniugedo ao gerador

sim, int€&ado ao €onitmto sobre rodízios
+/-45 graus (90 graus)

Por mola
+/- 180 graus (360 graus)

Lotus lndústria e Comércio ttda.
Av. Elisâ Rosa Colla Fadoan ns 45

CentÍo Tecnologico da lndÚstria do Sudoe§te

cN PJ 02.799.882/0001-22
FrâÍorr - PatqBraÍrco - PR

cÊP 85.503-380
veBda@lotusindustti*.€o{ã' br
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lnclineção frontal do tubo
Fr€i€6
Distância minima do foco eo chão
Dlíância máxima do foco ao chão
Distâncie mínima do colimador ao chão
Alture máxlma do ponto mais alto do equipamento
Alturâ máxime para transporte
Comprincnto mínimo para transpôrte
Mêcanismo de eleveção da roda dianteirc
Slstema mecânico de tÍenspoÍte

-20 a +18O graus (2@ graus)

Mccâei€o
473mm
2025mm
27Omm
2!77,4mÍn
1639 mm
1193,$nm
Sim
Fácil e ágil de deslocamento, com compensação de peso pelo

sistemã

Sistema de braço articulado PantográÍico

O Conjunto radiológico PEGASO possui o sistema pantográfico que permite movimentos suaves com

equilíbrio do braço e ajuste perpendicular em todas as posições

' imagem ilustrativa

3. VALORES

DEscHr60 VALON UNIT VALOR ÍOÍATIÍEM qmE

01

Aparelho de raiox móvel analógico,
modelo PEGASO 500 mA

Rs 94.000,00
(Noventa e quatro mil

reais)

R5 94.000,00
(Noventa e quatro

Lútus lrÍdúsMã e ComérElo Lüã.
Av. Elisa Ro53 Colla Padoan ne 45
eentro TecÂologieo da ln4istrie do Sldoe§t€

ü.{Pr o2.799.W2/@O1-22
FràÍon - Pato BGnco - PR

cEP 8s.503-389
vendas@lotusindustria .com.br
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c. collorçôrs GERAIS DE FoRNEcTMENTo

Pato Branco/PR, 09 de novembÍo de 2022.
Atenciosamente,

MARCO ANTON

DIRETOR COMERCI

I oz.zgs.as Zrouot-zTt
IOTÚSINDUSTRIA E COMERCIO TTDA

lllscR. ESIAD UA t qlLT tl[l:ll
â" Et.. D "<a Colh Padoên. i' 45 Cetis lIaçáo Íf I

-,o n'5. trâron. CEP 85.503'080I patognenco-PRL I
CPF:770.244.519- - RG: 5135811-2 SSP/PR

Lotus lndústria e Comércio Ltda.
Av. Etila Ro3a Colla Padoãn n+ 45
CentÍo Tecnologico da lndúíria do Sudoeste

cNP J 02.7 99.882 / OOOL-ZZ

FraÍon - ko Eranco ' m
cEP 85.503-380

vendas@lotusindustria .eom.br
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/ Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a

apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato.

r' Garantia: 12 (doze) meses sendo 3 meses de garantia legat e O9 meses de garantia concedida
pela empresa, contra defeitos de fabricação, conforme condições descritas no certificado de
garantia do equipamento e, somente se instalado por um serviço técnico credenciado pela

Lotus. A garantia começa a vigorar a partir da data da aquisição do equipamento e emissão da

N.F., salvo exceção acordada em contrato.
/ Durante o período de garantia do equipamento, a instalação será realizada sem custo.

Ultrapassado o período de garantia determinada em contrato, para ínstalação do equipamento
será cobrado o valor do serviço, que poderá variar de acordo com o local de instalação.

r' Atenção: Este equipamento requer instalação técnica por pessoas qualificadas e treinadas pela

fábrica e somente será instalado se a infraestruturâ do local de instalação atender as

exigências mínimas necessárias contidas no manual do equipamento registrado na ANVISA.
y' O equipamento permite o acesso remoto pelo fabricante e assistência técnica credenciada.
y' Pnzo de Entrega: até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho.
/ Local de Entrega: na sede do órgão, na Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de

Educação do DF, localizado na Unídade lll, Setor de Áreas Públicas (SAP-), Lote "8", CEP:

71.215-000 - Brasília/DF.
r' Dados técnicos: Vide catálogo anexo.
/ Frete: lncluso
/ Nos preços propostos já se encontram inclusos todos os tributos, êncargos trabalhistas e

sociâis.
/ Procedência: lndústria Brasileira, fabricada por Lotus lndústria e Comércio Ltda.
/ Equipamento registrado na ANvlsA, Ministério da Saúde sob ne 80123860006
/ Empresa com certificação BPF (Boas PÍáticas de Fabricação).
/ Treinamento: Treinamento para toda equipe de técnicos e mulüplicadores.
r' Validade desta proposta: 90 (noventa) dias.


