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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 ANESTESIA 
ESPECIFICAÇÃO: 
 
Equipamento microprocessado composto por ventilador 
eletrônico, rotâmetro com indicação digital ou analógica de 
fluxo, vaporizador calibrado, canister da cal sodada, 
possibilidade de sensor de fluxo autoclavável em alta 
temperatura.  
Destinado a pacientes neonatais, pediátricos e adultos. 
Sensores de fluxo internos ao equipamento.  
Estrutura em material não oxidante;  
Com prateleira para suporte de monitores;  
Mínimo de 2 gavetas e mesa de trabalho fixa; 
Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas  
Display de no mínimo de 7 polegadas colorido (touchscreen) 
para facilitar acompanhamento da ventilação mecânica; 
Bateria interna com autonomia de no mínimo 30 minutos; 
Tecnologia de pistão, turbina, fole ascendente com 
campanula graduada ou refletor de volume.  
Sistema de by-pass para troca da cal sodada sem 
despressurizar o sistema. 
Deve ser dotado de sistema de redução de condensação 
ativo. Ventilador eletrônico com modo controlado por pressão 
(pcv), modo controlado por volume (vcv), modo smiv, modo 
pressão de suporte (psv) com backup de apneia e ventilação 
manual/espontânea.  
Parâmetros ajustáveis: volume corrente 20 a 1400ml, no 
mínimo, frequência respiratória de 5 a 60, peep de no mínimo 
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entre 4 a 20 cmh2o, pressão inspiratória 5 a 50cmh2o, pico 
de fluxo de 100lpm, no mínimo. 
 Monitorização de volume corrente, volume minuto, fio2, 
pressão de pico, média e peep.  
Gráficos de volume x tempo, pressão x tempo e fluxo x tempo 
e loops p-v e f-v no mínimo.  
Tela com apresentação de no mínimo 3 gráficos e um loop de 
espirometria simultâneos. 
Alarmes: pressão de pico, peep, fio2, volume mínimo, apnéia, 
falta de energia elétrica, baixa pressão de o2. Possuir ajuste 
de alarme automático.  
Deve possuir chave ou mecanismo para segurança da 
mistura com o2 entre n2o. Válvula para fluxo direto de o2.  
Um vaporizador calibrado para sevoflurano. 
Um vaporizador calibrado para isoflurano. 
Canister transparente com capacidade mínima de 700g de cal 
sodada, autoclavável.  
Válvula apl visualmente graduada, com funcionamento 
independente da ventilação controlada. 
Pressão de alimentação dos gases da rede de 300 a 600 kpa. 
Deve apresentar saída independente para o desvio do fluxo 
de gases frescos do filtro circular para um sistema de 
ventilação aberto (baraka, bain, etc). 
Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:  
02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 
tamanho infantil, autoclaváveis.  
01 balão para ventilação manual adulto, 
01 balão para ventilação manual infantil.  
04 sensores de fluxo;  
03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para 
oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e 
demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento 
do equipamento 
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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A aquisição dos bens acima elencados faz-se necessária para cumprir a proposta 

544.963000/1200-49 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 120 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. 

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. 
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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, _____/____/_____ 

 

 


		2022-04-08T15:26:51-0300
	ROBERTO PETRONIO NAVES RIBEIRO:92878989104




