
 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 
 
 

Contratação de empresa especializada do ramo de prestação de serviços de loca-
ção de máquina copiadora/impressora, para reproduções de exames médicos de Raio-X 
e Tomografia em papel A3 impressões  policromáticas, cobradas por franquia, utilizando-
se do sistema de compensação de cópias para o excedente de acordo com as 
necessidades do serviço. 

O Serviço visa atender a demanda de impressão de exames médicos (Raio-X e 
Tomografia) do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho em Jataí Goiás. 

 

 
Inicilamente, é importante informar que o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho, caracterizado como hospital geral de média complexidade, com atendimento de 
demanda referenciada e espontânea, com abrangência a região Sudoeste I e II, 
contemplando 28 municípios. É habilitado como hospital de campanha para o 
enfrentamento da COVID 19, atendendo as regiões sudoeste I e II para os usuários do 
Sistema Unico de Saúde. 

A unidade possuí 152 leitos de internação, sendo que 36 de UTI e 37 leitos são 
dedicados aos pacientes acometidos pela COVID-19. 

O HCSC 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, 
Centro Cirúrgico, Laboratório de Análises Clínicas, Ambulatório médico e não médico. 

Com o aumento dos casos de COVID-19 aumentou também o número de exames 
de imagens realizados na unidade, sendo que no mês 05/2021 foram realizados 1482 
exames de Tomografias e 1268 exames de Raio-X. 

É importante destacar que o HCSC utiliza na radiologia o Sistema PACS da 
empresa Animati, proporcionando acesso rápido às imagens e laudos dos pacientes por 
parte dos médicos.  

O HCSC trabalha com sistema de regulação acolhendo o município de Jataí e os 
outros municipios da região, sendo que diante das regulações algumas unidades 
hospitalares e médicos só aceitam os resultados e diagnósticos de imagens impressos, 
exigindo da unidade HCSC a fornercer os exames de impressos.  

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), os exames que incluem 
imagens e laudos fazem parte do prontuário médico do paciente. No passado, as imagens 
dos exames eram sempre transmitidas em filmes radiológicos, compatível com todas 
instituições de saúde e classe médica. Com a tecnologia é possível utilizar outros meios 
de entrega desses exames radiológicos, por exemplo em CD/DVD, no entanto não são 

TERMO DE REFERÊNCIA  
PARA O CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES DE EXAMES  

RAIO-X E TOMOGRAFIA. 



 

3. LOCAIS DE ENTREGA DOS SUPRIMENTOS / SERVIÇOS 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. ESPECIFICAÇÕES DAS COPIADORAS/IMPRESSORAS 

todas as instituições hospitalares com estruturas adequadas para visualizar os exames, 
ocasionando assim a obrigatoriedade em disponibilizar os resultados radiologicos 
impressos. 
 

 
HOSPITAL DAS CLINICAS DR.SERFIM DE CARVALHO 

Rua Joaquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo 
CEP: 75805-020 
Jataí-Goiás-Brasil 
 

 
Execução imediata. 
Prazo de contrato: 12 meses. 

 

Esta contratação, destina-se exclusivamente na locação de máquina 
copiadora/impressora, para reproduções de exames médicos de Raio-X e Tomografia em 
papel A3 com impressões  policromáticas, a serem realizados no Hospital das clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho de Jataí – HCSC, sendo previsto uma quantidade de 03(três) 
máquinas copiadora/impressora que serão utilizadas na Radiologia do HCSC.  
 

 
• Velocidade de cópia/impressão:25 ppm(A4) e 14,9 ppm(A3); 

• Resolução de cópia/scan: 600 dpi x 600 dpi; 

• Resolução de impressão: 1200 dpi x 1200 dpi;  

• Gradação: 255 tons; 

• Memória (Padrão/Max): 2 GB / 4 GB; 

• HDD: 250 GB;  

• Interface: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidade); 

• Protocolo: TCP/IP; 

• Formato dos papéis: A5 até A3, SRA3, 216 x 279 mm, 279 x 432 

mm(Bandejas)/320mm x 457,3 mm banner 1200 x 297 mm (Através do Bypass 

modo banner); 

• Tamanho máximo original: A5 até A3, 216 x 279 mm, 279 x 432mm; 

• Tempo de aquecimento: 18 seg ou menos Colorida/PB; 

• Tempo da 1a cópia: 7,3seg ou menos (Colorida)/5,6seg ou menos (P/B);  

• Ampliação: 25 até 400% (0,1% incremento); 

• Múltiplas cópias: 1 até 999 páginas;  

• Gramatura: 52 até 256g/m2(gaveta) 60 até 300 g/m2(Bypass); 

• Modo Duplex: 52 até 256g/m2; 

• Resolução: Modo de alta qualidade: 1200dpi x 1200dpi;  



 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8. PAGAMENTO 

• Linguagem de Impressão: PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS; 

• Ciclo mensal: 80.000 páginas; 

 
A CONTRATADA deverá fornecer: 

• 03(três) máquinas copiadora/impressora, sendo 02(duas) para uso imediato 
do Raio-X e Tomografia, e 01(uma) para ficar de reserva; 

• Suprimentos originais, sendo necessário manter um estoque de 
suprimentos para atender a demanda. 

• A contratada ficará responsável pelo transporte de suprimentos e 
impressoras; 

• As ordens de serviços deverão ser atendidas até o prazo máximo de 08 
horas comerciais; 

• Impressoras com vícios de defeito deveram ser substituídas; 
• Fornecer software de Gerenciamento de impressões (PaperCut). 

 
 

 
O pagamento será efetuado à CONTRATADA via boleto bancário com prazo de 30 

(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal e boleto, que deverá conter o 
detalhamento do serviço. 

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com as Notas Fiscais, as certidões  
(CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, 
Estaduais e Municipais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

Os recursos financeiros para a consecução do objeto deste contrato são 
provenientes do Termo de Colaboração nº 01/2020-SES celebrado entre o Estado de 
Goiás, via Secretaria Estadual de Saúde, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
da UFG – FUNDAHC. 
 Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com esse termo de 
referência. 
 
 
 

Jataí, 17 de junho de 2021. 
 

Tony Ramos Ferreira 
Analista de Sistemas 


