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IMPORTAÇÃO DIRETA

Item

1

Incluir o valor por itens:

Observações

2. Valor do equipamento para garantia estendida – 2 anos.

1. Número de manutenções preventivas durante a vigência da garantia (1 ano) conforme manual do fabricante.

2. A proposta técnica deverá identificar para cada item cotado a marca e modelo do produto ofertado, bem como os 

acessórios e complementos juntamente com as respectivas quantidades e descrição.

1. Necessidade de Registro em Agência Reguladora (Ministério da Saúde, ANVISA, INMETRO, etc).

3. A empresa deverá fornecer, juntamente com a proposta, um catálogo com informações técnicas do produto a ser 

fornecido.

Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, 

inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus. O equipamento deve ser 

acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve 

fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus.

Garantia:

4. Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

Descrição do Material
1. Console de controle Computador: Core 2 Duo, 1.86 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, impressor e monitor de 

tela plana de 19” no mínimo. Software de tratamento; Instalação e treinamento.

2. Conjunto de tubo de implante flexível intersticial. Kit Acc'y - 2pç; Agulha implantável: 150mm, 1,7mm dia, str - 

3pçs; Agulha implantável: 150mm, 1,7mm dia, curved - 1pç; Mecanismo de localização, 320mm - 3pçs; Agulha 

implantável e obturador de 17ga e 20cm - 3pçs. 

3. Incorporação do Sistema de Planejamento em tempo real. Sistema de planejamento em tempo real para 

braquiterapia de alta taxa de dose orientada por ultrassonografia. Deverá ser compatível com sistema de 

braquiterapia da Varian. Estação de trabalho, características mínimas: Notebook: Intel Core i5-3320M, 2.60GHz, 

RAM 8GB DDR3, HD 500GB, 8x Max DVD+/-RW Combo, Vídeo card 512MG, Mouse UBS, placa de vídeo de 

alta velocidade para 54mm express slot. Instalação e treinamento.

4. Guia para transdutor de ultrassom para braquiterapia e outros procedimentos endocavitários com software para 

planejamento do tratamento e posicionamento linear e angular. Deverá ser compatível com sistema de braquiterapia 

da Varian.

6. Treinamentos: dois dias de treinamentos na unidade.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA IMPORTAÇÃO DIRETA

Especificação do Material Quantidade

Upgrade do Sistema de Braquiterapia para o equipamento Gammamed Plus Varian 

Medical Systems.
1

5. Acessórios para Próstata: Kit para aplicação intersticial; Agulha tubo para guia da fonte de 200mm – 14pçs; 

Agulha 200mm, 17gauge, trocar – 20pçs; Obturador 200mm para agulha 17/18G.
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5. A FAHECE poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar a data de apresentação das propostas, que será 

devidamente publicado no portal www.fahece.org.br;

Favor encaminhar a proposta aos cuidados de Patricia no e-mail: patricia@fahece.org.br, até o dia 

14/05/18 às 17hs, em papel timbrado e assinado pelo responsável da Empresa.

6. Não poderão participar desta coleta de preços empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) 

seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que sejam cônjuge, 

companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou 

CEPON.

Patricia Corrêa.

Analista Importação - FAHECE


