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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 

INCUBADORA NEONATAL  
ESPECIFICAÇÃO: 
 
Cúpula de dupla parede em acrílico transparente; 
No mínimo 04 portinholas ovais fechadas sobre guarnições 
atóxicas; 
Uma portinhola tipo íris ou similar na cabeceira; 
Portas de acesso frontal e posterior, rebatíveis em toda a 
extensão da incubadora e com paredes duplas.  
Trava de segurança que sustenta a cúpula aberta quando 
necessário, evitando acidentes.  
Guarnição macia entre a base e a cúpula para garantir 
estanqueidade da câmara;  
Sistema de ajuste contínuo e suave para o leito em 
Trendelenburg e Próclive;  
Sistema de servo-controle e monitorização das temperaturas 
do ar e da pele do paciente e alarmes de alta e baixa 
temperaturas do ar, hipotermia e hipertermia, desconexão do 
sensor à pele do paciente, falta de sensor;  
Sistema de servo-controle e monitorização da umidificação 
servo-ativa, integrado à incubadora, com a temperatura do 
vapor na mesma temperatura da incubadora.  
Permite controle contínuo e preciso da umidade relativa de 
30%UR a 95%UR, com alarmes para alta umidade, falta de 
água e falha no sensor de umidade;  
Umidificação autônoma, sem necessidade de inserir oxigênio 
ou ar comprimido;  
Reservatório destacável e autoclavável. 

02 
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Sistema fechado, sem derramar água com a inclinação do 
leito.  
Permite reabastecimento de água sem interromper o 
funcionamento normal do equipamento.  
Entrada para sistema manual com válvula de admissão de 
oxigênio de baixo fluxo que permite altas concentrações e não 
descarrega o excesso para o ambiente externo;  
Deve apresentar capacidade adequada de concentração de 
oxigênio no interior da cúpula.  
Indicar na proposta os fluxos para atingir concentrações de 
50% e 60%. 
Incubadora elaborada em material plástico de engenharia, 
não-ferroso, inclusive a base interna e a caixa externa, para 
evitar oxidações que propiciem ambiente para bactérias e 
para aumento da vida útil do equipamento.  
Acesso para limpeza com remoção e montagem manual das 
peças internas da incubadora.  
 
Acessórios:  
01 sensor para temperatura cutânea, 
01 sensor para umidade, 
Suporte com rodízios 
Duas prateleiras giratórias para suporte de monitores. 
Suporte de soro; 
 
Alimentação elétrica: 220V (60 Hz) ou bivolt. 
 Deverá possuir Certificado de acordo com as normas NBR 
IEC60601-1(segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-
19(segurança em incubadoras) e NBR IEC 60601-1-2 
(compatibilidade eletromagnética). 
Garantia mínima de 01(uma) 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. 
 

 
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.  
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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 é 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. 

Caso o responsável do almoxarifado não concorde com as especificações do 

item entregue, ele não será devolvido imediatamente a transportadora. 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

Goiânia,     /     /        . 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____ 

 

 


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




