
FAEPU 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 

Avenida Amazonas, 2210 - Bairro: Umuarama - Uberlândia – Minas Gerais - CEP: 38.405-302 

CNPJ: 25.763.673/0002-05 – Inscrição Estadual: 702.513.803.0168 

Telefone: (34) 3218-2530 / 3218-2531 

dicolfaepu@gmail.com 

 

Uberlândia, 13 de março de 2018. 

 

REFERÊNCIA: Cotação de Preço do Pedido nº 660/2018. 

 

1) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, do(s) item(ns) abaixo relacionado(s), até no 

máximo no dia 20/03/2018, referente ao processo para as aquisições de equipamento, conforme 

especificações abaixo, para atender às necessidades do Ambulatório de Hemodiálise do Hospital de 

Clínicas de Uberlândia. O processo será realizado na modalidade cotação de preço, compra direta, 

menor preço, desde que atende às especificações informadas. 

 

2) 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: 38.405-323, 

Uberlândia – Minas Gerais ou encaminhada via e-mail para o seguinte endereço: 

dicolfaepu@gmail.com   

 

3) Favor mencionar na proposta: 

 

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do 

Representante de Vendas; 

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento; 

d) Marca do Produto; 

e) Prazo de entrega:  

f) Validade da proposta:  

g) Frete e demais impostos, caso não inclusos. 

  



4) Após a emissão da(s) Autorização(ões) de Despesa(s), as marcas/preços dos produtos ofertados 

conforme proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, 

fator este que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5) Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação da(s) Autorização(ões) de 

Despesa(s). 

  

6) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da FAEPU, Avenida Amazonas, nº 2.210, 

Bairro Umuarama, em Uberlândia, Minas Gerais, CEP: 38405-302, de segunda a sexta-feira, das 08 

às 11 horas e das 13:30 às 16 horas.  

 

7) Caso a sua proposta não esteja de acordo com o acima solicitado, a mesma será automaticamente 

desclassificada. 

 

 

Atenciosamente. 

 

Ricardo Silva Pereira 

Divisão de Compras da FAEPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÃO DO ITEM A SER ADQUIRIDO 

 

ITEM 01 

QUANTIDADE: 02 (duas) unidades 

ESPECIFICAÇÃO: Reprocessadora automática de filtro dialisador, fabricada no Brasil. Realiza a 

limpeza, medição do Priming, teste de integridade das fibras e preenchimento de dialisadores com 

ácido peracético. Possui sistema de vibração para estimular a remoção de bolhas de ar e pequenos 

coágulos de sangue. Funciona com qualquer marca de ácido peracético que tenha registro na 

ANVISA. Reprocessa cada dialisador em aproximadamente 9 minutos. Possui quatros modos de 

funcionamento: Reprocessar filtros convencionais; Reprocessar filtros auto fluxo; Preparar máquina e 

Sanitizar máquina. Ainda no modo de sanitização da máquina, possui duas opções sendo pós turno e 

periódico (este último realizado uma vez por mês para limpeza profunda do equipamento). Possui 

display LCD onde pode-se acompanhar as etapas de funcionamento com informações no idioma 

português. Tensão elétrica de alimentação de 127 / 200 volts, selecionável por chave seletora. 

Consumo de aproximadamente 5 litros de água por dialisador reprocessado. 

 


