
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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VENTILADOR PULMONAR 
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Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Recurso de Emenda Parlamentar número 

544.963000/1200-20 

Data do Pedido:  18/ 01 /22 

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 

VENTILADOR PULMONAR 
ESPECIFICAÇÃO: 
 
Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para 
pacientes pediátricos e adultos. 
 
Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos 
ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume 
Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação 
Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com 
suporte de pressão; Ventilação com suporte a volume; 
Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com 
pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume 
garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de 
Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não 
Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua 
nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo 
nos modos espontâneos;  
 
Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para, pelo 
menos, os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e 
pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; 
 
Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com 
as faixas:  
faixa de valores de volume corrente em ml, no mínimo: 
Volume corrente de no mínimo entre 20(ou inferior) a 2500 ml 
(ou superior); 
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Faixa de valores de frequência respiratória em rpm 
(respiração por minuto): Frequência respiratória de no mínimo 
até 100 rpm 
faixa de valores de percentagem de O2:  21% a 100% 
Faixa de valores de tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 
a 5,0 segundos  
faixa de valores de PEEP/CPAP em cmH2O; PEEP de no 
mínimo até 40 cmH20 
 
Possuir sensibilidade acionada por fluxo ou por pressão: 
Microprocessado, Sensibilidade inspiratória por fluxo de no 
mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm  
 
Possibilidade de ter Alto fluxo para Terapia de Oxigênio de 
Alto Fluxo de 5(ou inferior) a no mínimo 50 l/min (ou superior); 
FiO2 de no mínimo 21 a 100% 
 
Posicionamento do misturador de gases se interno ao 
equipamento;  
 
A tecnologia do misturador de gases se mecânico ou 
microprocessado;  
 
Monitoração de volume por sensor distal para pacientes 
adultos sendo esses necessariamente autoclaváveis;  
 
Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume 
corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, 
pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, 
frequência respiratória total e espontânea, Tempo expiratório, 
FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou 
ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, 
complacência, pressão de oclusão e auto PEEP, pressão 
média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, e 
volume expiratório. 
 
Válvula exalatória protegida e interna ao equipamento. 
 
Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 
polegadas touch-screen;  
 
Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, 
volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e 
fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências 
de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência 
respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), volume 
minuto, constante de tempo expiratório, concentração de 
oxigênio Monitoração de volume por sensor proximal para 
pacientes neonatais e distal para pacientes adultos sendo 
esses necessariamente autoclaváveis;  
 
A tela deverá ser integrada ao equipamento. 
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Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa 
pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência 
respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, 
falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da 
bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou 
similar 
 
Utilização de sistema de travamento das rodas do carrinho de 
suporte: Em no mínimo 02 rodízios; 
 
Possuir sistema de ventilação acionado por turbina que 
permita a ventilação pelo equipamento (sem restrições) com 
alimentação de gás medicinal direta apenas do gás O2. Não 
serão aceitos compressores por apresentar tecnologia inferior 
(ruído, vibração, etc). 
 
Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 
minutos para transporte intra hospitalar 
 
Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. 
 
Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados, ao 
religar deverá ter a possibilidade de voltar para o último 
paciente; 
 
O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo 
com a falta de um dos gases em caso de emergência e 
alarmar indicando o gás faltante. 
 
Acessórios, quando aplicável: 
- 01 Circuitos do paciente tamanho adulto em silicone 
autoclaváveis.  
- 01 Máscaras para uso em ventilação não invasiva; 
- 01 Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para 
suporte circuito paciente; 
- 01 Mangueiras para ligação com circuitos de ar e de oxigênio 
diretamente na central de gases do hospital (sem o uso de 
turbina); 
- Conjunto de Sensor de fluxo, suficiente para utilizar no 
aparelho com garantia de mínimo 01 ano 
- 01 célula de oxigênio com garantia mínima de 01 ano; 
Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-
1-2; Grau de proteção IP21 
 
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; 
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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. 
 

 
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. 
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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. 

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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