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FAEPU 
___________________________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 
DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154 – Bairro Umuarama – Uberlândia(MG) – 38405-323 

Tel. (34)3218-2530/2531  -  E-mail: dicol@hc.ufu.br / dicolfaepu@gmail.com  
 

 

Uberlândia, 09 de janeiro de 2019. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2841/2018 
 

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA DE INSTRUMENTAL 
 

01)  Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, do item abaixo, cuja especificação técnica 

está relacionada em anexo denominado MEMORIAL DESCRITIVO, até dia 22/01/2019.  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO QTDE UNID 

01 AUTOCLAVE DE BANCADA DE INSTRUMENTAL 

(Conforme Memorial Descritivo) 

01 PÇ. 

 

02) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio ou entregue pessoalmente na Divisão 

de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38405-323, 

Uberlândia-MG, ou ainda enviar por e-mail contendo assinatura do responsável, e 

posteriormente enviar o original pelo correio. 
 

03) Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

  

a) Dados cadastrais; 

b) Dados bancários;  

c) Condições de pagamento; 

d) Marca do equipamento; 
e) Prazo de entrega; 
f) Validade da proposta; 

g) Frete e demais impostos, se for o caso, deverão estar incluídos no preço da mercadoria. 

  

04) Se for Representante Exclusivo em Minas Gerais, favor apresentar Declaração de 

Exclusividade em vigor, juntamente com a proposta de preços. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ozenaide Queiroz 

Divisão de Compras FAEPU 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ESPECIFICAÇÃO PARA AUTOCLAVE DE BANCADA DE INSTRUMENTAL 
 

Autoclave de bancada de instrumental – Aparelho utilizado para autoclavagem em uma unidade de 

bancada compacta adequada para esterilização a vapor de ciclo rápido. 

 

Características Gerais: 

 
 O equipamento e o fabricante devem possuir registro atualizado na ANVISA. 

 

 Alimentação elétrica: O aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima 

de tensão de 100 a 240 volts – 60 Hz ou 220 Volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas 

as tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro – conforme NBR 14.136. 

 

Características Técnicas integrantes do Equipamento: 

 
 Possuir ciclo gravitacional pulsante rápido de no máximo 10 min. 

 Possuir sistema de cassete ENDO de 5 l e 1,5 Kg de instrumental. 

 Possuir no mínimo 4 ciclos de esterilização, sendo estes, desembalados, embalados, peças 

plásticas/borracha e desembalados especiais, c/ secagem. 

 Possuir volume de câmara de esterilização prolongada de no mínimo 5,5 l. 

 Possuir volume do reservatório de no mínimo 4,0 l. 

 Possuir temperatura máxima de vapor de 138º C. 

 Possuir pressão máxima de operação de 341kP. 

 Porta conexão USE e ethernet. 

 

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento: 

 
 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. 

 Todos os materiais para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento e 

todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do mesmo. 

 02 (dois) cassetes para autoclavagem. 

 Caso necessário, destilador de água incluso. 

 

Obrigações do Fornecedor: 

 
1) Garantia e Manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 

12 (doze) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia, 

todas as partes e peças: mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. 

 

2) O equipamento deverá vir completo com todos os acessórios necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo. 

 

3) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de 

Operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar 

o usuário do equipamento em seu uso correto e seguro. 
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4) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir 

os elementos defeituosos, sem ônus à instituição. 

 

5) Realizar o treinamento operacional da equipe que irá utilizar o equipamento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 
 

 


