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Termo de referência para locação emergencial de equipamentos médicos 

- Nº         
 
 

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:       /           /              . 

 
 

1 - OBJETO:   

 

Locação emergencial de equipamentos médicos conforme 
especificação e quantitativo abaixo para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim 
de Carvalho. 

A presente locação será realizada pelo período de 5 meses por menor 
preço Unitário. O prazo de entrega deverá ser de até 10 dias a contar na data 
de assinatura do contrato. 

 

Item Unid. 

Quant. 

solicitada Especificação 

01 Un. 20 

CAMA HOSPITALAR COM CONTROLE REMOTO E BLOQUEADOR COM FIO –  
Cabeceira e peseira injetada em material termoplástico de alta resistência 
removível. Cama na cor branca ou bege com movimentos mínimos de 
fowler, elevaçao, trendelenburg e reverso do trendelenburg. Elevação de 
leito, através de controle remoto com fio, bloqueador de funções no 
controle remoto com fio.  Leito articulado em quatro secções com estrutura 
de tubos de aço carbono , com bandejas removíveis injetadas em plástico 
ABS de alto impacto, que permite radiotransparente. Acabamento em 
pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizada em 
estufa, com tratamento antiferruginoso. 04 grades com sistema articulável 
e retrátil com amortecedores em material termoplástico e base com 
acabamento em termoplástico. Rodas de no mínimo 05 polegadas em 
termoplástico, recuadas com freio na própria roda. Medidas aproximadas 
do leito: C: 1,95m X L: 0,80m. Medidas totais de aproximadamente C: 2,25m 
X L: 1,10 X A: 0,75m/0,70m e capacidade mínima de 200Kg. Equipamento 
com alimentação 220Vac 60Hz. 
 
Deve acompanhar mesa de refeição.  
 
 
Deve acompanhar: Colchão com espuma D-28, revestido em courvin cor 
azul, tamanho compatível com a cama. Suporte de soro cromado, acoplável 
ao leito. Manual de operação em Português. 
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Deve possuir: Registro na ANVISA do equipamento; registro da ANVISA do 
fabricante; certificado de boas práticas de fabricação; informar marca / 
modelo do equipamento;  

02 UN. 12 

ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO  
 
Para utilização em qualquer atividade que exija vácuo, em baixa, ou alta 
intensidade. Pode ser utilizados nos modos contínuo ou intermitente. Peso 
menor que 12 kg. Estrutura resistente. Base apoiada em quatro rodízios de 
3”, sendo 2 com trava-freio. Invólucro(caixa)do motor e painel construídos 
em material termoplástico rígido, leve e muito resistente a absorção de 
impactos. Alimentação bivolt automático. Cabo de alimentação conforme 
legislação vigente (Norma NBR 14136), extensão de aproximadamente 2m, 
com alças para sua fixação ao móvel, fusível externo. Chave liga -desliga, e 
led indicador de funcionamento. Painel com vacuômetro analógico 0-30 
pol/Hg (0-76cm/Hg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com 
indicador de intensidade. Motor totalmente isento de óleo (freepiston 
system). Vazão livre de aproximadamente 60 l/min; frequência 50 ou 60hz. 
Vácuo 675mmHg ± 5%, filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de 
Ar. Sistema de segurança constituído de filtro hidrofóbico (permitem a 
passagem de gás e impedem a passagem de liquido). Os frascos coletores 
possuem sistema eletrônico de bóia antitransbordamento com opcional por 
sistema de sensor. Além do duplo sistema de segurança, o equipamento 
oferece posicionamento de maneira que o invólucro do motor esteja 
situado acima dos frascos coletores, reduzindo de sobremaneira a 
possibilidade de entrada de líquido no motor devido à força gravidade.  
 
Acessórios para o produto:  
- 2 Frascos confeccionados em material termoplástico (policarbonato) 
autoclaváveis, com capacidade individual de 5 litros.  
- 1 Pedal para aspiração com grau de proteção contra a entrada de líquidos 
de no mínimo IPX8 para proteção da equipe.  
- 1 Tubo de aproximadamente 3m em silicone.  
- 1 Cânula metálica para aspiração com redutor.  
- 2 Filtros hidrofóbicos.  
 
Deve possuir:  
Registro na ANVISA do equipamento; registro da ANVISA do fabricante; 
certificado de boas práticas de fabricação; informar marca / modelo do 
equipamento; 
 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA: 
 

Justifica-se a contratação do serviço de equipamentos, com a 
finalidade de garantia do atendimento a população. Conforme solicitação da 
SES o HCSC deve abrir de forma emergencial 20 leitos de UTI. 
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A locação visa maior agilidade no que diz respeito à disponibilidade 
dos equipamentos, visando a economicidade para o estado. 

 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 
3.1. Os equipamentos 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 Manutenção, 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; 
 
3.5 A Contratada deverá realizar treinamento operacional, por no mínimo 3 
dias em três turnos, após a entrega e instalação dos equipamentos locados. 
 
3.6. Deverão ser repassadas todas as funcionalidades dos equipamentos 
locados, abrangendo as instruções de uso para todos os níveis de usuário. 
 
3.7 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.  
 
3.8 A CONTRATADA deverá realizar assistência técnica gratuita nos 
equipamentos locados durante toda a vigência contratual;  
 
3.9 O prazo de atendimento será de até 48 (quarenta e oito) horas contados 
da abertura do chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser 
efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, salvo comprovação de 
impossibilidade, reconhecida pela CONTRATANTE;  
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3.10 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; 
 
3.11 Todo e qualquer serviço a se realizar fora do horário de trabalho, 
deverá ser programada e autorizada pelo setor de manutenção; 
 
3.12. Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o setor de 
Manutenção, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões 
ou quaisquer outras irregularidades constatadas; 
 
3.13. A empresa CONTRATADA deverá executar qualquer tarefa, 
acompanhada pelo setor de Manutenção. 
 
 
3.14 Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, 
tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o 
Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho de quaisquer responsabilidades 
por eventuais acidentes de trabalho; 
 
3.15. Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de 
qualquer natureza, salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de 
Engenharia da Fundahc; 
 
3.16. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da Administração; 
 
3.17. Todos os serviços serão desenvolvidos por empresa CONTRATADA, 
cabendo à essa empresa a total responsabilidade por estes; 
 
3.18. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a 
manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; 
 
3.17. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços 
até o 10º dia útil a contar da data de assinatura do contrato; 
 
3 
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4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
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 
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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 das Clínicas 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 
 
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 equipamentos deverão estar no local da realização do serviço num 
tempo hábil.   
 
8.3. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todos os      
equipamentos. 
 
 
 
 
 
 

Setor Responsável pelo recebimento:  
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  Setor de Manutenção 

Goiânia,        /         /            . 

 

_____________________________________ 
Roberto Petronio naves Ribeiro 
Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
 

 
Recibo Setor de Compras 
Em, _____/____/_____  
 
 
 


