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Termo de referência para locação de Video Laparoscopia - 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:   

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
equipamento Video Laparoscopia, conforme especificação e quantitativo 
abaixo, para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho. 

 A presente locação será realizada pelo período de 12 meses, 

atendidos os parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos neste termo 
de referência, a empresa vencedora será aquela que apresentar a proposta 
que ofertar o menor valor global, resultando na maior vantajosidade. 

 O prazo de entrega deverá ser de até 15 dias a contar na data de 
assinatura do contrato. 

 

Item Unid. 

Quant. 

solicitada Especificação 

01 Un. 01 

Sistema de Video Laparoscopia 
SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA 
 
Especificações mínimas aproximadas: 
 
•       01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução 
mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD 
ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes 
fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e 
conexões de saída de vídeo compatível com full HD, contendo no 
mínimo 2 saídas de sinal de vídeo digital HDMI, 1 saída de vídeo 
digital 3G SDI. Com sistema de realce de contraste das imagens e 
espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de upgrade 
para sistema de fluorescência através de contraste endovenoso para 
visualização de sistema vascular, identificação de estruturas para 
resgate, como extração de linfonodos em cirurgias oncológicas ou 
foco de endometriose e prevenção de lesões em órgãos como uretra 
ou ductos biliares.  Com possibilidade de controle de Luminosidade 
por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal. Comprimento 
do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 
127/220 Volts, 60 Hz; 
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•       01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a 
xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no 
mínimo 30.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser 
controlável através da cabeça da câmera ou possuir ajuste 
automático do nível de luz através de integração entre Microcâmera 
Digital e a fonte de luz. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz; 
•       01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 27 
polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com 
sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o 
processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz; 
 
•       01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir 
ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de 
pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a 
reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e 
volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro 
e visual. Com sistema de aquecimento externo com tubos de 
insuflação autoclaváveis. Acompanha 01 mangueira com filtro 
acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 
mangueiras reutilizáveis com sistema de aquecimento ou 
descartáveis com aquecimento  em quantidade suficiente para 200 
procedimentos, 01 mangueira de conexão do insuflador para o 
cilindro de CO2 com válvula reguladora de pressão . Alimentação 
elétrica 127/220 Volts, 60 Hz; 
 
•        
•       01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das 
imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas 
compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz 
ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado à 
processadora de câmera. 
•        
01 cabos de fibra óptica de no mínimo 2 metros compatíveis com a 
ótica e câmera; 
 
•       01 Endoscópios rígidos autoclavável, compatível com a imagem 
full HD, visão foro obliqua de 30 graus, com sistema de lentes de 
bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande 
angular, com diâmetro de 10 mm e comprimento mínimo de 30 cm; 
•       01 Rack/Armário, torre, adequado para o correto 
armazenamento e movimentação de todos os equipamentos 
ofertados, com capacidade de armazenar os equipamentos e o 
cilindro de CO2 possuir porta frontal e traseira, rodízios 
emborrachados e com freios; 
 
•       Deve acompanhar caixa de instrumentais completa para vídeo 
laparoscopia, especificar itens da caixa na proposta; 
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2 – JUSTIFICATIVA: 
 

Justifica-se a contratação do serviço de locação de equipamento, com 
a finalidade de garantia do atendimento a população. Conforme solicitação 
da SES o HCSC deve abrir o novo centro cirúrgico. 

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 devem ser novos e 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 2 
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.  
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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;  
 
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 engenharia; 
 
3.12. A empresa CONTRATADA deverá executar qualquer tarefa, 
acompanhada pelo setor de engenharia clínica. 
 
3.13 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; 
 
3.14. 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 15º dia útil a contar da data de assinatura do contrato; 
 
 
 
 

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; 
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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 uteis, 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. 
6.2. A presente locação será realizada por menor preço Global, atendidos os 
parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos neste termo de referência, 
a empresa vencedora será aquela que apresentar a proposta que ofertar o 
menor valor global, resultando na maior vantajosidade. 
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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. 
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). 

7.7 Ressalta-se que o valor ofertado deverá incluir: a locação, montagem e 
desmontagem dos equipamentos; o frete de ida e volta dos equipamentos; 
equipe técnica especializada na realização desse tipo de serviço, 
manutenção; alimentação, hospedagem e logística para toda a equipe, 
quando for necessário. 
 

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 de instalação deverão estar no local da realização do 
serviço num tempo hábil.   
 
8.3. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todos os      
equipamentos de instalação. 
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Setor Responsável pelo recebimento:  

  Setor de Engenharia Clínica 

Goiânia,        /         /            . 

 

_____________________________________ 
Roberto Petronio naves Ribeiro 
Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
 

 
Recibo Setor de Compras 
Em, _____/____/_____  
 


