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1 – OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo. 

Os equipamentos devem ser entregues no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 

Carvalho, na cidade de Jataí. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 

 
APARELHO DE HEMODIÁLISE  
ESPECIFICAÇÃO: 
 
Estrutura não corrosível, móvel com quatro rodízios com 
sistema de freios.  
Módulo de controle, operando com base em 
microprocessadores e software de operação na língua 
portuguesa (Brasil).  
Monitor LCD com tela colorida, auto-teste automático geral da 
máquina com bloqueio de operação para condição de falha, 
Display ou tela principal de operação e monitoração, com 
visualização de todos os comandos na língua portuguesa 
(Brasil), para leitura de no mínimo os seguintes parâmetros 
de diálise, pressão do dialisado, pressão transmembrana, 
pressão arterial, pressão venosa, condutividade da solução 
de diálise, fluxo do sangue, fluxo do dialisado, taxa de infusão 
de heparina, taxa de ultrafiltração, tempo efetivo de 
tratamento, tempo decorrido ou faltante, temperatura do 
dialisado, volume de sangue processado.  
Sistema de alarmes acústicos e visuais com identificação dos 
alarmes no mínimo para os seguintes parâmetros, vazamento 
de sangue, detecção de ar/espuma, condutividade, 
temperatura do dialisado, bolhas, pressão transmembrana, 
pressão venosa e pressão arterial do circuito extracorpóreo, 
falta de água, falta de energia, desinfecção insuficiente, 
detector de nível de sódio, com interrupção automática da 
diálise em situação de risco ao paciente.  
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Deve permitir o tratamento hemodialítico convencional, 
adequada para operação com dialisadores (capilares) de 
qualquer tipo e fabricante, tanto de baixo como de alto fluxo. 
Deve permitir hemodiálise com punção dupla ou única com 
uma única bomba. 
 Permita operar em modos de Ultrafiltração com controle de 
perda de peso do paciente, preparo diálise, fim de diálise e 
desinfecção química.  
Detector de bolhas por ultrassom com sistema automático de 
interrupção do processo.  
Detector da presença de sangue no liquido ultrafiltrado por 
sensor óptico.  
Monitoração da pressão arterial, venosa e do dialisado no 
circuito extracorpóreo.  
Proteção contra operação de diálise quando em modo de 
desinfecção e vice-versa.  
Ajuste do fluxo de dialisado, no mínimo, entre 300 a 700 
ml/min.  
Condutividade ajustável (sódio variável).  
Controle de temperatura do dialisado. 
Dispositivo que permita coleta de amostra de dialisado. 
Bomba de sangue integrada ao equipamento com fluxo de no 
mínimo 50 a 600 ml/min e permitir uso de linha arterial com 
segmento de bomba de várias medidas entre 6 e 8 mm. 
Sistema de informação do fluxo efetivo de sangue durante a 
diálise.  
Anticoagulante: bomba de seringa de várias medidas (ml) de 
Heparina com bolus automático; programação para infusão 
contínua, tempo de parada programável, fluxo ajustável de 
0,1 a 10 ml/h. “Clamp” na linha venosa.  
Suporte para colocação de dialisado e ampolas.  
Válvula para drenagem do líquido do reservatório. 
Sensores de pressão e temperatura. 
Controle volumétrico de ultrafiltração.  
Deverá permitir a ultrafiltração sem consumo de solução e 
realizar ultrafiltração isolada. 
Ajuste da taxa de ultrafiltração entre 0,1 a 5,0 L/H. 
Pré-programação de no mínimo seis perfis de sódio, 
bicarbonato e ultrafiltração.  
Monitoração da condutividade da solução de diálise.  
Término automático ao atingir o volume programado. 
Variações de operação de proporção de acetato e 
bicarbonato.  
Deve possuir filtros de proteção na entrada do circuito e no 
percurso hidráulico. 
Controle automático da proporção do liquido de diálise. 
Controle e monitoração automática da pressão 
transmembrana (PTM).  
Sistema ou dispositivo de bloqueio que impeça o uso de 
solução não especificas para o modo de diálise programado. 
Sistema automático de redução da taxa de ultrafiltração em 
caso de parada da bomba de sangue.  
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Dispositivo que permita a redução manual da taxa de 
ultrafiltração em caso de emergência. 
Sistema de controle das pressões venosa e do dialisado. 
Possuir desinfecção química, automatizada, programável 
com diferentes agentes desinfetantes (por exemplo: 
Hipoclorito de sódio e ácido peracético) em quaisquer 
concentrações e com diferentes agentes desincrustantes do 
sistema hidráulico (por exemplo: ácido acético e ácido 
peracético) em quaisquer concentrações.  
Armazena no mínimo as 200 últimas mensagens de alarme e 
falhas.  
Alimentação elétrica 220V/60Hz.  
Bateria recarregável com autonomia mínima de 15 minutos. 
Garantia mínima de 01 (um) ano; 
Instalar equipamentos em até 20 (vinte) dias corridos da 
entrega do mesmo, quando for o caso; 
A empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, o 
treinamento por no mínimo 02 dias; 
Disponibilizar assistência técnica em Goiás ou Brasília-DF; 
Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, empresa 
deverá entregar obrigatoriamente, no momento da proposta, 
a cópia do registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ou declaração de isenção do registro. A não entrega 
será item de desclassificação; 
É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição 
completa e detalhada do equipamento com todos os dados 
técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por 
falta de informações técnicas não permitindo assim a 
avaliação do equipamento. 
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OSMOSE REVERSA 
 
ESPECIFICAÇÃO: 
 
Estrutura portátil móvel com quatro rodízios; 
Vazão de no mínimo 120litros/hora; 
Proteção contra falta de água na alimentação; 
Condutivímetro; 
Deve possuir no mínimo 01 pré-filtro de carvão ativado e 01 
pré filtro em polipropileno de 5micras; 
Chave para troca dos filtros. 
Alimentação elétrica 220V ou Bivolt; 
Garantia mínima de 01 (um) ano; 
Instalar equipamentos em até 20 (vinte) dias corridos da 
entrega do mesmo, quando for o caso; 
Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, empresa 
deverá entregar obrigatoriamente, no momento da proposta, 
a cópia do registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ou declaração de isenção do registro. A não entrega 
será item de desclassificação; 

4 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição 
completa e detalhada do equipamento com todos os dados 
técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por 
falta de informações técnicas não permitindo assim a 
avaliação do equipamento. 
 

 
A aquisição dos bens acima elencados faz-se necessária para cumprir a proposta 

544.963000/1200-20 aprovado pelo ministério da saúde, recurso proveniente de emenda 

parlamentar que tem como justificativa a ampliação do acesso por demanda reprimida.  

 

2 – DA UNIDADE: 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho é composto pelos setores: 

● Internação com capacidade de 136 leitos 

● Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 20 leitos 

● Centro Cirúrgico com 4 salas equipadas para realizar procedimentos de média e 

alta complexidade. 

● Laboratório de Análises Clínicas (hematologia, imunologia, bioquímica, 

microbiologia, microscopia). 

● Diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raios-X, tomografia). 

 

3 – DA ENTREGA E GARANTIA: 

A EMPRESA assumirá a inteira responsabilidade de entrega do equipamento 

no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus 

adicional.  

O prazo de entrega de 90 dias e o prazo de instalação de 20 dias após a 

entrega.  

O produto deve ter garantia de 12 meses. 

 

4 - RESPONSABILIDADES DA EMPRESA FORNECEDORA: 

A empresa fornecedora será responsável pela entrega dos equipamentos. A entrega 

deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes da emissão 

de ordem de fornecimento. 
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5 - DA FISCALIZAÇÃO 

O responsável do almoxarifado será responsável pelo recebimento dos 

equipamentos e somente dará aceite a equipamentos que estejam dentro do especificado 

na ordem de fornecimento. 

Caso o responsável do almoxarifado não concorde com as especificações do 

item entregue, ele não será devolvido imediatamente a transportadora. 

 

Goiânia,     /     /        . 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____ 
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