
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

1. OBJETO 
 
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE 
COLANGIORRESSONÂNCIA, PARA PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL 
DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO – HEJ, EM CARÁTER ORDINÁRIO, 
SEM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PRÓPRIOS. 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

Preliminarmente, é importante destacar que o Hospital das Clínicas Dr. Serafim 

de Carvalho - HEJ, é caracterizado como hospital geral de média complexidade, 

com atendimento de demanda referenciada e espontânea. A unidade possui 116 

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. 

Mesmo ainda, em cenário pandêmico, no HEJ, são realizados atendimentos de 

urgência e emergência pelo Pronto Socorro, sendo eventualmente necessária a 

realização de exames, em caráter de urgência, de colangiorressonância, de 

acordo com avaliação de especialista.   

Assim, tendo em vista a crescente demanda, e que o HEJ não fornece estes 

exames, se faz necessário a formalização do presente Termo de Referência para 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços em 

Colangiorressonância. 

Ressaltamos que fica estipulado quantitativo estimado médio de 10 exames 

mês, para os referidos exames, que deverão ser prestados por empresa 

especializada.  

4- ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

  

  

    



A empresa CONTRATADA deverá realizar a prestação do serviço, em no 

máximo de 24 horas, a depender da urgência, após ciência pela 

CONTRATADA, a partir da contratação, podendo, o informe ocorrer 

pessoalmente, por contato telefônico ou por mensagem, sob pena de 

responsabilidade civil e administrativa por qualquer intercorrência; 

O transporte dos pacientes ficará sob responsabilidade do Hospital Estadual de 

Jatai Dr. Serafim de Carvalho - HEJ. 

O exame deverá ser realizado em REGIME EMERGENCIAL. 

Durante a execução do referido exame, o paciente ficará sob os cuidados do 

médico responsável da empresa CONTRATADA, o qual deverá promover TODA 

e QUALQUER assistência em caso de intercorrências, sob pena de 

responsabilidade civil médica. 

O paciente deverá passar por anamnese antes da realização do exame para 

avaliação e conduta em razão do uso de contraste, bem como receber as 

orientações pertinentes às possíveis reações alérgicas decorrentes. 

4.1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1.2- Comunicar à CONTRATANTE, motivos que impossibilitem o cumprimento 

do prazo previsto, com a devida comprovação, sob pena de responsabilidade 

civil e administrativa e eventuais medidas cabíveis; 

4.1.3- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no processo de compra, ao passo em que eventual irregularidade não obstará a 

rescisão do contrato pelo CONTRATANTE; 

4.1.4- Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE 

inerentes ao objeto da presente contratação; 

4.1.5- Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo 

PARCIALMENTE, as obrigações assumidas nem subcontratar qualquer das 

prestações a que está obrigada; 

4.1.6- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato; 

4.1.7- Manter, sob as penas da lei, sigilo sobre quaisquer dados, informações, 

documentos do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ, de 

que venha tomar conhecimento ou ter acesso ou que venha a ser-lhe confiados 

sejam relacionados ou não com o objeto contrato; 



4.1.8- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo HEJ, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a esta 

instituição imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar 

quando da execução da contratação, sob pena de responsabilidade civil e 

administrativa; 

4.1.9- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos por ela 

devidos, não transfere a responsabilidade do pagamento à Administração do 

HEJ, nem mesmo à Administração pública, não podendo ainda, onerar o objeto 

deste Termo de Referência; 

 

5. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 

A prestação do serviço deverá ser exclusivamente para o Hospital Estadual de 

Jataí Dr. Serafim de Carvalho- HEJ, localizado no endereço: Rua Joaquim 

Caetano, nº1876, Bairro Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020 Jataí- Goiás- 

Brasil; 

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
Vigência contratual prevista para 07 (sete) meses, condicionado a renovação do  
Termo de Colaboração nº01/2020, o qual expira em 29/09/2022, entretanto com  
expectativa de renovação de mais 12 (doze) meses. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/ 
HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
Não se aplica; 
 
7.2- ASPECTOS LEGAIS 
 
7.2.1- RDC 02 de 2010- fala do plano de gerenciamento de tecnologia dos 
equipamentos: “de modo a garantir sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, 
efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a entrada no 
estabelecimento de saúde até seu destino final”; 
 
7.2.3- Os colaboradores da CONTRATADA deverão atender todas as Normas 
Regulamentadoras NR´s; 

7.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.3.1 Alvará Sanitário; 

7.3.2. Certificado de Responsabilidade Técnica do médico responsável pelo 

serviço; 



8. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) 
dias úteis após a apresentação e aceite da nota fiscal. 
A apresentação da nota fiscal, deverá ser precedida de relatório de fornecimento 
e prestação de serviço e demais documentações legais necessárias para 
encaminhamento para pagamento. 
O fornecimento de insumos e serviços a serem executados deverá estar de 
acordo com esse termo de referência. 
 
Jataí, 22 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

DR. JULIANO OLIVEIRA ROCHA 

Diretor Técnico – HEJ 

CRM/GO 23596 
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