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São José, 29 de julho de 2020. 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

AO 
INSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 008/2020 
CONVÊNIO: 883463/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO (ECÓGRAFO) E 
APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR. 
 

Entrega da Proposta: 29/07/2020 até 18h. 

 

Dados da empresa:  

Razão Social: Imex Medical Comércio e Locação LTDA. 

CNPJ: 12.255.403/0001-60 - Insc. Est.: 256.148-031. 

Endereço: Rua das Embaúbas, 601 – Área 02 - Fazenda Santo Antônio – São José/ SC - CEP: 88.104-561. 

Telefone: (48) 3251-8800 – ramal 8810 - Fax: (48) 3251-8841 

E-mail: licitacao@imexmedicalgroup.com.br 

 

Responsável pela assinatura do contrato: 

Nome: Marcus Daniel Fracanela  

CPF: 256.256.378-65  

RG: 22887689 SSP/SP  

Cargo: Diretor Geral  

Endereço residencial: Rua das Gaivotas, 00849 BL c2 apt 206. 

Cidade: Florianópolis  

Estado: Santa Catarina  

CEP: 88047-500 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Divorciado 

Profissão: Administrador 

E-mail: licitacao@imexmedicalgroup.com.br 

 

Dados Bancários:  

Banco Bradesco nº 237                     Ag: 2657-3            C/C: 14447-9 

Banco do Brasil nº. 001  Ag: 4428-8 C/C: 18032-7 
 

 

LOT

E 

 

QTDE DESCRIÇÃO 

DO OBJETO 

 

 

FABRICANTE/ MARCA/ MODELO/ 

PROCEDÊNCIA/ REGISTRO 

  

 

VALOR 

UNITÁRIO  

(R$) 

 

 

VALOR TOTAL  

(R$) 

 

 

1 

 

 

01 

(UN)  

 

Ultrassom 

Diagnóstico 

 (anexa 

descrição 

 

Fabricante: ALPINION MEDICAL SYSTEMS 

CO., LTD 

Marca: IMEX 

Modelo: E-CUBE 5 

 

75.000,00 

 

75.000,00 
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detalhada) 

 

Procedência: CORÉIA DO SUL 

Registro no Ministério da Saúde: 

81655630010 

 

Valor Unitário do Item: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

 Valor Total do Item: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

 

Valor Total da Proposta: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). 

 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DO LOTE 01: 
 

Sistema de Imagem por Ultrassom  
IMEX E-CUBE 5 

 

 
O IMEX E-Cube 5 faz parte de uma plataforma de equipamentos híbridos que podem ser configurados de acordo 
com a aplicação clínica desejada pelo cliente. 
Esse modelo é uma combinação de performance potente com soluções inteligentes - o equipamento ideal para sua 
clínica, consultório ou hospital. Ele é moderno, compacto, com ótima qualidade de imagem e softwares avançados 
para múltiplas aplicações. 
Sua plataforma é amigável e intuitiva, conta com o conforto de um monitor LED de 19.5”. Possui um desenho 
compacto, leve e delgado, sendo um modelo perfeito para uso em espaços pequenos. Além disso, é um modelo 
muito estável, pois o sistema foi projetado com um centro de gravidade bem baixo para suportar a estrutura,  fato 
este que melhora sua mobilidade e permite que os usuários desfrutem de um ambiente de trabalho confortável em 
qualquer situação clínica. 
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Versátil, ele oferece excelente desempenho nos modos 2D, Color Flow e Doppler em várias aplicações clínicas, nos 
mais diversos perfis anatômicos de pacientes, além de ser compatível com uma grande gama de modelos de 
transdutores. 
Leve, fácil de transportar, é extremamente silencioso. 
Alta qualidade de imagem, aliada a uma excelente relação custo e benefício. 
 
Características Técnicas: 
 
Exclusiva tecnologia acústica que produz imagens de altíssima qualidade. Transdutores inovadores que geram 
sinais refinados, perfeitamente convertidos em excelentes imagens. 
Desenvolvido com FleXcan™, uma plataforma baseada em software que garante uma performance estável e 
mantém a qualidade da imagem durante toda a vida útil do equipamento. Essa estrutura baseada em software 
permite fácil atualização para novas tecnologias e funcionalidades futuras. 
Console de Operação com as seguintes características: 
 

● Monitor LED de 19.5”  
● 3 Portas Ativas para Conexão de transdutores 
● Teclado configurável para rápido acesso às funções mais utilizadas 
● Sistema operacional baseado em Microsoft→Windows 
● HD integrado de 500GB 
● Conectividade Avançada 
● Formatos de Imagem: BMP, TIFF, JPEG, DICOM 
● Opções de arquivo digital: USB 
● Full SRI (Speckle Reduction Imaging) - Imagem suave com alta definição 
● FTHI (Imagem Harmônica Tecidual) - resolução de contraste e ótima qualidade de imagem 
● SCI (Spatial Compound Imaging) - Excelente resolução de bordas e definição de limites 
● FCI (Frequency Compound Imaging) - Resolução e penetração na mesma imagem 
● Xpeed, teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o usuário 

com maior conforto para o paciente 
● Imagem Trapezoidal 

 
Aplicações Clínicas: 
 
Possui recursos de software dedicados para aplicações em exames abdominais, ginecologia e obstetrícia, urologia, 
músculo esquelético e vasculares. 
 

● Medicina Interna 
● Medicina de Emergência  
● Mamas 
● Pequenas partes 
● Vascular 
● Músculo esquelético  
● Abdominal completo 
● Ginecologia e Obstetrícia 
● Urologia 
● Pediatria 

 
Transdutores incluídos nessa configuração: 
 

● C1-6T: Transdutor Convexo (1-6 MHz) 
● L3-12T: Transdutor Linear (3-12 MHz) 
● EC3-10T: Transdutor Endocavitário (3-10 MHz) 

 
Periférico: 
No break compatível com o equipamento. 
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FSRI – Redução de Artefatos 

 

               
                                        Doppler Pulsado     Color Doppler 

 

OPCIONAIS DISPONÍVEIS PARA ULTRASSONOGRAFIA 

- SUROS SAPPHIRE 

Biopsia por ultrassonografia 

Suprimentos específicos para biopsia de US :   

Agulha: 12G x 12 cm (cânula) x 20 mm (janela)  e marcador de biópsia : TD 13-12 

- PISTOLA GMT 

Biopsia por ultrassonografia 

Suprimentos específicos para biópsia de US : 

14Gx10 cm; 14Gx16 cm; 16Gx16 cm; 18Gx20 cm; 18Gx25 cm 

*Para maiores informações sobre preços desses opcionais e produtos consumíveis, por favor, entrar em contato 
com o representante local ou através: Telefones: 048.3251.8800 Email: suprimentos@imexmedicalgroup.com.br 
 

E-CUBE 5-W 3 Port Unidade Principal 

OP-FSRI 5 Full SRI (Advanced Speckle Reduction Imaging) 

OP-FTHI 5 FTHI (Filtered Tissue Harmonic Imaging) 

OP-SCI 5  SCI (Spatial Compounding Imaging) 

OP-FCI 5 FCI (Frequency Compounding Imaging) 

OP-Xpeed 5 Xpeed (Otimização automática para os Modos B/CFM/PW) 

PB-C1-6T Transdutor Convexo  (1-6 MHz) 

PB-L3-12T Transdutor Linear  (3-12 MHz) 

PB-EC3-10T Transdutor Endocavitário (3-10 MHz) 

COMPRA LOCAL No break compatível 

COMPRA LOCAL Video Printer Preto e Branco 

mailto:suprimentos@imexmedicalgroup.com.br
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Validade da Proposta: 
A validade da proposta terá o prazo 60 (sessenta) dias, conforme edital. 
 
Prazo de Entrega: 
O prazo de entrega do equipamento será de até 60 (sessenta) dias úteis. 

 
Pagamento: 
O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, a contar da aceitação efetiva, conforme disposto no item 6.3. 

 
Garantia do Equipamento:  
O equipamento ofertado é garantido exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses 
após a instalação ou 18 (dezoito) meses após a entrega do mesmo na sede da CONTRATANTE, prevalecendo o 
que findar primeiro.  
 
Instalação: 
Declaramos que a instalação do equipamento ofertado é de total responsabilidade do fornecedor.  
 
Treinamento: 
Declaramos fornecer treinamento técnico/operacional para os usuários de todos os turnos de funcionamento do 
Hospital, sem ônus adicional para o Município. 
 
Assistência Técnica: 
Declaramos que a prestadora de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos ofertados, durante o período de garantia, será a empresa IMEX MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
CNPJ 29.296.905/0001-32, situada na Rua Das Embaúbas n°601 - Área 06 - Fazenda Santo Antônio, São José – 
SC, CEP: 88.104-561  
 
Segue sistemática de assistência técnica e manutenção: 
 
1º É feito chamado através do 0800 710 3771; 
2º O coordenador da região registra o chamado; 
3º É realizada uma conferência entre o cliente e o técnico por telefone para filtrar o problema; 
4º Não resolvendo nesta conferência agenda-se visita técnica ao local; 
5º Caso a visita resolva o problema encerra-se o chamado; 
6º Em caso de necessidade de troca de peça e solicitado através do técnico; 
7º Faz-se novo agendamento para a troca da peça e finalização do chamado; 
 
Através dos Técnicos: 
MILTON NOGUEIRA  
RG: 52 430 130 - 8  
CPF: 899.800.507-72  
Rua Isanga, 342 - Vila América - São Paulo/SP. 
CEP: 02928-040 
 
 

“Declaramos que tem plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atende a todas as 
condições estabelecidas para o presente Pregão.” 

 
“Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e outros de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta licitação, nada mais 

sendo lícito pleitear a esse título”. 
 

“Declaramos concordar e aceitar com todas as cláusulas e condições do Edital de Licitação”. 
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Representante Legal: 
Nome: Edison Bianchi 
CPF: 693.143.738-00 
RG: 7.669.532 SSP/SC 
Cargo: Sócio Administrador 
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