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Termo de referência para Locação de Arco Cirúrgico 

 

 

Nome da Instituição Solicitante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HC DA UFG 

Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Termo de Colaboração com a Secretaria de 

Estado da Saúde de Goiás – SES/GO. 

Data do Pedido:  18      / 10         / 2022        

 

 

1 - OBJETO:   

 

Locação de itens descritos conforme especificação e quantitativo abaixo para o 

Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho. 

A presente locação será realizada pelo período de 30 dias por menor preço global. O 

prazo de entrega deverá ser de até 03 dias a contar na data de assinatura do contrato. 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO SEM CITAR MARCA (NOME, TIPO, 

EMBALAGEM, DIMENSÕES, COR, ETC...) 
UND. QTD 

01 

ARCO CIRÚRGICO MÓVEL 

 

ARCO CIRÚRGICO MÓVEL COM 

INTENSIFICADOR DE IMAGENS PARA 

APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE 

CIRURGIA GERAL E ORTOPEDIA. ARCO COM 

MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL 

OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE 

NO MÍNIMO 115º OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO 

TOTAL DE PELO MENOS 360º OU SUPERIOR, 

DISTÂNCIA DA FONTE AO INTENSIFICADOR DE 

IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E 

PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO 

LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM. INTENSIFICADOR 

DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 9 POLEGADAS, 

COM PELO MENOS DOIS CAMPOS DE ENTRADA. 

COM MONITOR. GERADOR DE ALTA 

FREQUÊNCIA COM POTÊNCIA DE 2,0 KW OU 

MAIOR, TUBO DE RAIO X COM ANODO 

ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SENDO 

O MENOR DESSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6 

MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,6 MM E 

COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE 

RADIAÇÃO. FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 

40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 MA OU 

MAIOR. MODO RADIOGRAFIA COM, NO MÍNIMO, 

40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 13 MA OU 

UND. 1 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

MAIOR. MEMÓRIA COM RECURSO DE 

RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, 

FILTRO DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ROTAÇÃO DE 

IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR 

RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO.  

 

 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

 

Preliminarmente, é importante destacar que o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim 

de Carvalho - HEJ, é caracterizado como hospital geral de média complexidade, com 

atendimento de demanda referenciada e espontânea, com abrangência das regiões Sudoeste 

I e II, contemplando 28 municípios. A unidade possui 156 leitos de internação, nos quais 20 

são de UTI. O HEJ dispõe de assistência hospitalar especializada, Serviço de Atendimento 

ao Diagnóstico Terapêutico - SADT, Raio X, Tomografia, Ultrassonografia, 

Eletrocardiograma, Ecocardiografia, Doppler Vascular, Serviço de Emergência 24 horas e 

Ambulatório Médico e Não Médico. 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – 

FUNDAHC assumiu o gerenciamento e operacionalização do HCSC em 30/09/2020 através 

do Termo de Colaboração nº01/2020, e de forma indissociável o Plano de Trabalho, o qual 

prevê o cumprimento de metas qualitativas e quantitativas. 

No dia 17 de outubro de 2022 o equipamento Arco Cirúrgico, próprio do hospital, 

apresentou defeito. O processo de manutenção corretiva do equipamento já foi realizado e 

será necessário substituição de peças que não possui pronta entrega. Portanto, para que os 

procedimentos cirúrgicos ortopédicos não sejam cancelados, está sendo solicitação a referida 

locação por 30 dias em caráter emergencial.             

 

 

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

3.1. Os itens locados estarão sujeitos à aceitação da FUNDAHC, a qual caberá o direito de 

recusar, caso os equipamentos e material não estejam de acordo com o especificado;  

 

3.2 O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de 

entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;  

 

3.3 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos 

equipamentos locados fornecidos; 

 

3.4. Fornecer previamente ao setor de engenharia e patrimônio, as fichas funcionais de todos 

os profissionais que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o Gestor 

solicitar a qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do serviço ou por 

questões de segurança; 

 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

3.5 Sempre que realizado o Suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios 

com informações sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente 

observadas nos equipamentos locados.  

 

3.6 A CONTRATADA deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos locados 

durante toda a vigência contratual;  

 

3.7 O prazo de atendimento será de até 48 (quarenta e oito) horas contados da abertura do 

chamado via telefone ou e-mail e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) 

horas, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela CONTRATANTE;  

 

3.8 A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. 

Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, mediante substituição do equipamento por outro equivalente ou de 

melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento substituído; 

 

3.9 Todo e qualquer serviço a se realizar fora do horário de trabalho, deverá ser programada 

e autorizada pelo setor de manutenção; 

 

3.10. Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o setor de Engenharia, todos os 

serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades 

constatadas; 

 

3.11. A empresa CONTRATADA deverá executar qualquer tarefa, acompanhada pelo setor 

de Engenharia; 

 

3.12 Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, tanto para os 

empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 

 

3.13. Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de qualquer natureza, 

salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de Engenharia da Fundahc; 

 

3.14. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina 

de funcionamento da Administração; 

 

3.15. Todos os serviços serão desenvolvidos por empresa CONTRATADA, cabendo à essa 

empresa a total responsabilidade por estes; 

 

3.16. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 

condições de habilitação exigidas para a contratação; 

 

3.17. O prazo de entrega deverá ser de até 03 dias a contar na data de assinatura do contrato. 

 

 

 

 

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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4.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, inclusive 

permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela empresa CONTRATADA ou 

seus empregados em serviço; 

 

 

5 – DA PROPOSTA 

 A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

 

5.1. Não conter rasuras ou emendas; 

5.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

5.3.  Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, mencionando 

a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a obedecer à discriminação do 

objeto; 

5.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

5.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão os unitários; 

5.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

5.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do primeiro 

dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

5.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

5.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

 

 

 

6 – JULGAMENTO 

 

6.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 

 

 

7 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

7.1. Os serviços ora cotados serão prestados no Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de 

Carvalho, Jatai-GO;  

7.2. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

7.3. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, dos seus 

procedimentos e técnicas empregados. 

7.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão. 

7.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F (Autorização 

de Fornecimento). 

 

8- DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado. 

 

8.2. Os itens deverão estar no local da realização do serviço num tempo hábil.   

 

8.3. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todos os      equipamentos. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio Naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912 

 

 

 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____  
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