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Termo de referência para aquisição de equipamentos de oftalmologia –  

AUTO-REFRATOR COM CERATÔMETRO 

 

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:   

 

Aquisição de equipamentos médicos conforme especificação e quantitativo abaixo 

para o Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho. 

Item 
Descrição sem citar marca (nome, tipo, embalagem, 

dimensões, cor, etc...) 
Und. Qtd 

1 

AUTO-REFRATOR COM CERATÔMETRO  

Modo de refração objetiva ; 

Potência cilíndrica 0 a ± 8 D em gradações de 0,25 

D (disponível também c/ gradações de 0,12 D); 

Eixo do cilindro 1º a 180º em gradações de 1º e 5º 

Diâmetro pupilar mínimo 2,0 mm; 

Método de relaxamento embasamento automático; 

Mira para teste objetivo CERATOMETRIA: Raio de 

curvatura corneal 5,00 mm ~ 10,00 mm Índice de 

refração 1,3375. Refração corneal 67,5 D ~ 33,75 

D. Astigmatismo corneal 0 D ~ ± 10 D.  

Ângulo axial de astigmatismo corneal 1º ~ 180º. 

Área de medição 3 mm com raio de 7,7 mm 

GRADAÇÕES DE MEDIÇÃO Raio de curvatura 

corneal 0,01 mm  

Refração corneal 0,12 / 0,25 D 

Astigmatismo corneal 0,12 / 0,25 D  

Ângulo do eixo corneal 1º / 5º OUTROS 

Faixa de medição da distância interpupilar 85 mm 

máx. em gradações de 1 mm 

Início automático e manual  

Medição do diâmetro corneano (diâmetro pupilar) 

Faixa: 2 ~ 13 mm / Gradações: 0,25mm  

Exibição dos dados na Tela de  monitor; 

Impressora embutida (até 10 medições de cada 

Und. 1 
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olho podem ser armazenadas na  memória)  

Distância vértice 0, 12,0 e 13,75 mm (selecionável) 

0, 12,0 e 13,75 mm (selecionável)  

Botão especial de ajuste para as circunstâncias de 

usuários  

Tensão Alimentação 220V  ou bivolt 

Saída RS-232C; 

 

Deve possuir:   

• Garantia mínima de 01 (um) ano a partir da 

instalação e treinamento dos usuários, se for o 

caso;  

• Equipamento deverá ter registro válido na 

ANVISA, empresa deverá entregar 

obrigatoriamente, no momento da proposta, a 

cópia do registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ou declaração de isenção do 

registro. A não entrega será item de 

desclassificação;  

• Empresa deverá realizar treinamento operacional;  

• Existência de assistência técnica própria e/ou 

autorizada pelo fabricante dentro do Estado de 

Goiás/Brasília por empresa credenciada e 

autorizada pelo fabricante (indicar nome, cnpj, e 

endereço da empresa); 

• Instalar equipamentos em até 20 (vinte) dias 

corridos da entrega do mesmo, quando for o caso 

no local indicado pela Engenharia Clínica; 

• É obrigatório a apresentação no orçamento da 

descrição completa e detalhada do equipamento 

com todos os dados técnicos. Sendo um item 

passível de desclassificação por falta de 

informações técnicas não permitindo assim a 

avaliação do equipamento. Serão considerados 

como documentação técnica os manuais e 

relatórios técnicos dos fabricantes, aprovados e 
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integrantes dos processos de registro de produto 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) de acordo com a legislação sanitária em 

vigor em especial, Lei nº 6.360/1976, Lei nº 

6.437/1977, Decreto nº 79.094/77, RDC ANVISA 

nº 185/2064 Certificado de boas práticas de 

fabricação; informar marca / modelo do 

equipamento; 

 

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, o que fora distribuído em 

duas etapas, ou seja, do 1º ao 6º mês e a partir do 7º mês. 

No segundo período previsto, ou seja, 06/2021, estava planejado no Termo de 

Colaboração um alinhamento prévio, conforme item 4.3: 

Ao término dos seis primeiros meses de vigência da parceria a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA se compromete a revisar e reavaliar o Termo de Colaboração e o Plano de 

Trabalho que o integra, especialmente no tocante às metas, resultados e valores 

incialmente estipulados, com vistas a verificar a manutenção da excepcionalidade do 

cenário que se deu a celebração do ajuste. 

Em que pese a previsibilidade, a revisão não ocorrerá de forma oportuna, e em 09 de junho 

de 2021, a Superintendência de Atenção Integral a Saúde – SAIS, foi demandado pelo 

ofício nº17275/2021-SES (anexo), a abertura das agendas de consultas oftalmológicas e 

cirurgias eletivas oftalmológicas. 
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Desta forma, para atendimento a meta de 258 (duzentas e cinquenta e oito) saídas 

oftalmológicas por mês, bem como parte da meta prevista para consultas médicas, se faz 

necessária a referida locação de equipamentos por 12 meses, conforme especificidades 

descritas.  

 

3 - Da unidade: 

O Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho é composto pelos setores: 

● Internação com capacidade de 136 leitos 

● Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 20 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 de entrega do equipamento 

no Hospital Estadual de Jataí Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus 

adicional.  

O prazo de entrega de 90 dias e o prazo de instalação de 20 dias após a 

entrega.  

O produto deve ter garantia de 12 meses a contar da data de emissão do aceite 

técnico do equipamento 

 

4 - Responsabilidades da empresa fornecedora: 

A empresa fornecedora será responsável pela entrega dos equipamentos. A entrega 

deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes da emissão 

de ordem de fornecimento. 

 

 

 

5 – Da fiscalização: 
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O responsável do almoxarifado será responsável pelo recebimento dos 

equipamentos e somente dará aceite a equipamentos que estejam dentro do especificado 

na ordem de fornecimento. 

Caso o responsável do almoxarifado não concorde com as especificações do 

item entregue, ele não será devolvido imediatamente a transportadora. 

 

 

Goiânia,     /     /        . 

 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  

 

 

Recibo Setor de Compras 

Em, _____/____/_____  
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