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Resumo das Solicitações de Compras 
 

Processo n.º 25410.010444/2020-12/SEI 
Processo n.º 25410.000875/2020-62/INCA 

 

Item Item Código Especificação 
Unid. 

de 
Medida 

Qtd. Cód. Sidec 
Reg 

Anvisa 

01 P00468 Sistema para produção de água tipo III. 
(demais especificações em anexo). 

UN 01 BR0469356 X 

 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: 

ITEM 01 – SISTEMA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPO III – NOTES 55703  

 

A proposta deve atender aos requisitos TÉCNICOS mínimos de referência descritos neste documento 

para aquisição de SISTEMA DE OSMOSE REVERSA PARA CENTRAL DE MATERIAL 

ESTERILIZADO conforme solicitação da Divisão de Enfermagem HC III: 

 

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 
 

 Deverá ser fornecido Sistema de Tratamento para purificação e desmineralização de água por Osmose 

Reversa, contendo no mínimo 2 estágios de filtração para eliminação de sedimentos (filtros de 5 micra 

e 1 micra ou menor), 1 estágio de adsorção de cloro e contaminantes orgânicos (fiçtro de carvão 

ativado) e 1 estágio de tratamento por osmose reversa (com pelo menos 4 membranas em paralelo). 
 

 O sistema deverá remover pelo menos 95% dos minerais normalmente dissolvidos na água e de pelo 

menos 98% das impurezas em suspensão. 

 Sistema de Osmose Reversa deverá dispor de reservatório de água purificada com capacidade de pelo 

menos 60 L (litros). 

 Deverá ser fornecido o diagrama hidráulico e elétrico do sistema de Osmose Reversa com a descrição 

detalhada dos componentes elétricos, mecânicos e hidráulicos (bombas, válvulas, sensores e 

reguladores de pressão, sensores e reguladores de fluxo, entre outros). 

 Os componentes devem ter especificações técnicas adequadas para permitir o funcionamento do 

sistema de osmose reversa conforme os requisitos deste documento. 

 Os componentes devem proteger o sistema de osmose permitindo as seguintes funcionalidades 

mínimas: verificação de presença de água de alimentação, evitar refluxo e drenagem quando o sistema 

está desligado, controle e pressão dos fluxos da água purificada e de rejeitos, controle de pressão no 

processo de lavagem das membranas de osmose reversa. 

 O sistema de osmose deverá dispor de indicadores e dispositivos para informar o funcionamento 

adequado do sistema e pelo menos as seguintes características: sistema em operação, nível de água no 

reservatório, falta de água, indicação de lavagem das membranas, qualidade da água purificada - 

condutivímetro). 

 O sistema de abastecimento automático deverá ter vazão de pelo menos 50 litros por hora; 

 A qualidade da água após o tratamento deverá atender aos requisitos da Norma NBR – ISO 11.134, 

que define os padrões de água a serem utilizados em processos de esterilização. 

 Deverá anteceder ao sistema de tratamento de água um circuito para interligar a linha adutora de água, 

composto de pelo menos válvulas de fechamento, manômetro, pré-filtro com cartucho descartável (de 

pelo menos 20 micra) e válvula de retenção. 
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 Na proposta deverá estar incluída a instalação do sistema de osmose reversa. 

 

ACESSÓRIOS 

 
 

 Fornecimento de todos os cabos, conectores, tubos e acessórios, indispensáveis ao funcionamento 

solicitado anteriormente; 

 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA INSTALAÇÃO: 
 

 A instalação do equipamento deverá atender aos requisitos técnicos e operacionais do fabricante e 

ajustar-se às dimensões e requisitos do local de instalação. Ficará a cargo da empresa vencedora a 

instalação do equipamento utilizando a infra-estrutura existente para assegurar a plena e correta 

operação do equipamento. 

 As plantas do local de instalação estão disponíveis na Divisão de Engenharia de Infraestrutura do 

INCA, bem como as informações adicionais sobre infra-estrutura existente (carga elétrica, tensão de 

trabalho, etc). 

 Durante a instalação do equipamento, quaisquer danos na sala deverão ser recompostos pelo 

fornecedor. 

 Ficará sob responsabilidade do fornecedor fornecer material e mão de obra necessários, de forma a 

garantir a adequada instalação do equipamento. 

 Todos os acessórios e pré-requisitos necessários para a efetiva instalação do equipamento deverão 

constar nas propostas. 

 O INCA HC3 disponibilizará acesso ao site para visita técnica por parte dos interessados a fim de 

avaliar o local e as instalações, bem como a infra-estrutura disponível, para estudo de viabilidade de 

instalação e a melhor elaboração das propostas. Os fornecedores que realizarem a visita técnica serão 

instruídos a preencher um formulário sobre a viabilidade da instalação, atestando a visita realizada. 

 Os fornecedores que optarem por não realizar a vistoria deverão emitir uma declaração informando 

que possuem pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza 

dos trabalhos de instalação do equipamento. 

 

GARANTIA 
 

 Garantia integral de mão de obra, partes e peças pelo período mínimo de 24 meses para o 

equipamento, seus periféricos e acessórios, a contar do aceite da instalação completa do equipamento 

e testes finais. 

 O equipamento deve possuir registro na ANVISA/Ministério da Saúde; 

 O fornecedor deverá realizar as manutenções preventivas e corretivas no equipamento, conforme 

recomendação do fabricante, durante o período de garantia. 

 Deverá ser disponibilizado pelo fornecedor suporte técnico que cumpra de forma adequada aos prazos 

de atendimento solicitados no contrato. 

 A empresa fornecedora ficará responsável dentro do período de garantia anunciado pelo fabricante 

dos equipamentos, em prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau 

funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus 

para a contratante. 

 Durante o período de garantia, empresa deverá arcar com as despesas de transporte do equipamento 

(retirada e devolução à unidade de origem) por motivo de reparo ou manutenção preventiva, conforme 

recomendação do manual técnico; 
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 O fabricante deverá prover Suporte técnico para os componentes do sistema por pelo menos 10 anos 

após o início de sua operação no INCA. 

 

REQUISITOS ADICIONAIS: 
 

 Cada modelo de equipamento deverá ser fornecido com o manual operacional em português e o 

manual de serviço (manual técnico). 

 Deverá ser fornecido Catálogo de Produtos e endereço da página WEB do fabricante para 

comprovação das informações dos equipamentos ofertados. 

 Deverá ser provido treinamento técnico para equipe do Núcleo de Engenharia Clínica 3 (NEC-3) para 

capacitação em intervenções de baixa complexidade, além de ações de caráter preventivo, em 

períodos acordados com o Serviço de Engenharia Clínica. 

 Poderá ser necessária a realização de Teste de Amostra ou Diligência nos equipamentos e/ou 

acessórios a serem fornecidos, de forma a permitir que as equipes técnicas e assistenciais do INCA 

possam verificar se todos os requisitos técnicos e operacionais serão atendidos de forma adequada. 


