
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ 
 

 
Av. Santo Antônio, Gurupá - PA, 68300-000 

CNPJ: 04.876.397/0001-30. Fone: (91) 3692-1421 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONJUNTO RADIOLÓGICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
 

• Estativa Porta-Tubo Base Fixa, chão / mesa, acoplada à mesa; 
• Mesa com Tampo Flutuante, Grade Anti-Difusora Fixa e Bandejas do bucky 

em aço inox 
• Bucky Mural com Grade Anti-Difusora Fixa e e Bandejas do bucky em aço 

inox 
• Gerador de alta-tensão de Alta Frequência, 50kHz, 40kW, de 50 a 630 

mA, 125kV, tempos de 0,002 a 5 segundos 
• Alimentação 220 /380 Volts Trifásica, 60kVA 
• Colimador luminoso ajustável com timer e lâmpada de 100W 
• Par de Cabos de Alta Tensão 7,0 Metros 150 kV; 
• Unidade Selada 22,5/47kW - 125kV. . 

 
 

Valor estimado: R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) 

 
Validade da Proposta : 30 Dias 
Prazo de Entrega : 45 Dias 

   Garantia: Tubo de Raios X 12 (Doze) meses Pró-rata temporis, demais 
 

Gerador de Alta-Tensão 
De Alta Tensão de Alta Freqüência (multipulso), 50kHz com controle microprocessado, 
40kW de potência, 630mA e tempos de exposição de 0,002 a 5 segundos, com memória 
alfanumérica para armazenamento de técnicas radiográficas ( programa anatômico ) 
configurável pelo próprio usuário. Console de comando com display de cristal líquido 
alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo, posto 
de bucky e mensagens de status e erros em português. Alimentação Trifásica de 220 / 380 
Volts, 60 kVA. 
 

Mesa de exames 
Mesa bucky com tampo flutuante. Largura de 90cm, comprimento de 2,20m, 
deslocamento transversal de +/- 12cm, deslocamento longitudinal de +/- 75cm, tampo 
com acabamento em fórmica e bordas em aço inox escovado. Freios eletromagnéticos 
para todos os movimentos, sendo o do bucky de desacionamento automático quando da 
abertura da gaveta e os outros através de pedal linear acessível em todo o comprimento 
da mesa e com acabamento em inox. Bucky oscilante motorizado com grade anti-difusora 
razão 10:1 e 103 linhas, distância foco-filme 0,8m a 1,20m. Bandeja do bucky em aço 
inox, deslizante sobre guias de UHMW, auto centralizável, permitindo o uso de chassis 
até 35 x 43 cm. 
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Estativa porta-tubo 
Base fixa acoplada à mesa de exame, com freios eletromagnéticos para todos os 
movimentos, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. 
Deslocamento horizontal de 2,50m e vertical de 1,40m, deslocamento sobre fixo nos 
pés da mesa com nivelador. Braço porta tubo auto centralizado com o bucky, 
indicação com o colimador, rotação de +90º e –90º . Cabos de aço ocultos, com 
terceiro cabo de segurança e grau de segurança nível 10. 

 
 

Estativa mural bucky 
Tampo em PETG com divisões para centralização. Bucky oscilante motorizado com 
grade    anti-difusora razão 10:1 e 103 linhas mínimo, distância foco-filme 1,2m a 
1,80 cm. Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias de UHMW, auto 
centralizável, permitindo o uso de chassis até 35 x 43 cm. Dispositivo ajustável de 
sustentação do chassi radiográfico. 

 
Colimador: Com timer e luz de centralização 

de 100W Par de cabos de alta tensão: 7 

metros p/ Para 150kV Tubo de Raios X: 

Com anodo giratório, dois focos sendo um de 1,0mm, 22,5 kW e o outro de 2,0mm 
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