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Termo de referência para serviço de desinstalação em Equipamentos de
Raio - x fixo

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: 22/02/22

1 – Objeto

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de empresa para desinstalação de Raio - x, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste termo. O serviço deve ser realizado no

Hospital Estadual de Jataí Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí.
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SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO - X

1. Especificação dos equipamentos:
Equipamento a ser desinstalado:
- Raio - x
Nº de série: 14540203
Modelo: MK500TF
Marca: EMIC

2. DESCRIÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO

2.1 Os serviços deverão ser realizados no endereço da
SOLICITANTE, conforme calendário a ser estabelecido com o
responsável pelo Serviço de Engenharia Clínica.

2.2 A EMPRESA deverá apresentar acompanhado de Notas Fiscais
e/ou Documentos de Cobrança, os relatórios de atividades para
obter atesto de execução dos serviços, sob pena de suspensão do
pagamento até o cumprimento desta exigência.

2.3 A EMPRESA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) anualmente, para os serviços prestados. Esta ART
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deve ser protocolada e quitada pela EMPRESA, sem custos para a
SOLICITANTE.

2.4 A EMPRESA deverá executar os serviços em conformidade com
as normas pertinentes a ABNT em vigor, os manuais e
recomendações dos fabricantes e, na ausência destes, de acordo
com as boas práticas de engenharia.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 A EMPRESA deverá prestar os serviços dentro de elevados
padrões de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as
especificações do fabricante, normas técnicas e legislação vigente
sobre segurança do trabalho.

Justificativa:

O objetivo desta solicitação é realizar a desinstalação do equipamento de Raio - x marca

EMIC modelo MK500TF número de série 14540203 que está apresentando falhas

recorrentes durante o uso e também já possui mais de 15 anos de uso.

Com o intuito de garantirmos uma melhor funcionalidade dos equipamentos de Imagem,

Raio - x, e por se tratar de um sistema complexo, que requer conhecimento solicitamos a

contratação de uma empresa especializada para executar os serviços de desinstalação

do equipamento instalado no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho.

Solicitamos este processo pelo fato de que um novo Raio-X que já se encontra na

Unidade aguardando a instalação, para manter os equipamentos em funcionamento,

garantindo a qualidade nos procedimentos e a disponibilidade dos mesmos. Informamos

ainda, que o perfeito funcionamento desse equipamento é indispensável para mantermos

o padrão de qualidade no atendimento da Instituição, visto que possuímos somente um

equipamento Raio – x fixo.

A contratação se faz necessária para garantir a realização dos exames de Raio-x

solicitados aos pacientes atendidos pelo Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de

Carvalho- HCSC, visando o cumprimento do Termo de Colaboração nº001/2020.

Este hospital é contratualizado com o Sistema Único de Saúde – SUS para prestar

assistência médica de média e alta complexidade aos pacientes do município de Jataí, da
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Regional de Saúde Sudoeste II e de toda demanda encaminhada através da Regulação

Estadual de Saúde.

Ressaltamos que este serviço não está incluso no contrato de prestação de serviços de

empresa especializada em Engenharia Clínica SEOH (PROCESSO 000000110/2021-10).

2 – Da unidade:

O Hospital Estadual de Jataí Serafim de Carvalho é composto pelos setores:

 Internação com capacidade de 136 leitos

 Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 40 leitos

 Centro Cirúrgico com 4 salas equipadas para realizar procedimentos de média e

alta complexidade.

 Laboratório de Análises Clínicas (hematologia, imunologia, bioquímica,

microbiologia, microscopia).

 Diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raios-X, tomografia).

3 – Da entrega e garantia:

A EMPRESA assumirá a inteira responsabilidade da realização do serviço no

Hospital Estadual de Jataí Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus

adicional.

4 - Responsabilidades da empresa fornecedora:

A empresa fornecedora será responsável pela realização do serviço. A realização

do serviço deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes

da emissão de ordem de fornecimento.

_____________________________________

Roberto Petronio naves Ribeiro

Engenheiro Clínico – FUNDAHC

MAT 4912
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