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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MATERIAIS DE 
CONSUMO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. OBJETO 
 

Contratação de Empresa para realização de serviços de Proteção Radiológica conforme 
RDC 611-2022 e IN 90 a 97 de 2021. 

 

2- OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente solicitação apresenta as especificações e condições que visam esclarecer e 
orientar a contratação de empresa especializada em serviços de controle de qualidade, teste 
de aceitação, levantamento radiométrico nos equipamentos produtores de imagens de 
diagnóstico e levantamento radiométrico dos equipamentos, EPI’s e das salas onde estão 
situados os equipamentos de radiação ionizante no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 
Carvalho de acordo com a RDC 611-202 e IN 90 a 97 de 2021 conforme dados a seguir: 

 

ITEM QTDE SERVIÇOS 

01 01 Serviços de controle de qualidade, radiação de fuga e 
levantamento radiométrico do equipamento de Raio-x 
Fixo Philips Compact Plus, conforme IN90 de 2021. 

02 01 Teste de aceitação e de controle de qualidade para o 
Equipamento de Ultrassom marca PHILIPS modelo HD 11 
número de série US81470250, conforme IN 96 de 2021.  

03 01 Teste de aceitação e de controle de qualidade para o 
Equipamento de Ultrassom marca PHILIPS modelo HD 11 
número de série U59140223, conforme IN 96 de 2021. 

04 01 Teste de aceitação e de controle de qualidade para o 
Equipamento de Ultrassom marca PHILIPS modelo HD 7 
número de série C150090614, conforme IN 96 de 2021. 

05 01 Teste de aceitação e de controle de qualidade para o 
Equipamento de Ultrassom marca GE modelo LOGIC E 
número de série 6010607WX0, conforme IN 96 de 2021. 

06 01 Serviços de controle de qualidade, radiação de fuga e 
levantamento radiométrico do equipamento de Raio - x 
Móvel AQUILLA PLUS 100 série 800117 conforme IN90 de 
2021. 

07 01 Serviços de controle de qualidade, radiação de fuga do 
equipamento de Raio - x Móvel AQUILLA PLUS 100 série 
800117 conforme IN90 de 2021. 

08 01 Serviços de controle de qualidade do equipamento de 
Tomografia Computadorizada CANON conforme IN93 de 
2021. 
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09 01 Serviços de controle de qualidade, radiação de fuga e 
levantamento radiométrico do equipamento de Raio-x 
Fixo Philips Compact Plus, conforme IN90 de 2021. 

10 01 Atualização do Programa de Qualidade 

11 01 Atualização do Programa de Proteção Radiológica.  

 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 A contratação se faz necessária para atendimento normativo – RDC 611-2022 e IN 90 
a 97 de 2021 do setor de radiologia do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho- HEJ. 

Conforme preconiza a RDC 611 devem ser realizados testes de aceitação, controle de 
qualidade anualmente para garantia da qualidade e segurança em todo de o parque 
tecnológico de geração de imagens de diagnostico. Além disto, estes laudos são 
imprescindíveis para a renovação do alvará sanitário de setor de radiologia.  

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1-A empresa vencedora deverá realizar a inspeção nos equipamentos, salas e EPI’s do 

setor de radiologia do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho; Emissão dos laudos 

e programas e memoriais necessários a proteção radiológica.  

 

4.1.1 – O Engenheiro Clínico do hospital deverá ser imediatamente consultado, para fins de 

aprovação, na hipótese de haver necessidade de substituição do responsável técnico durante 

o período de vigência da contratação. O Substituto deverá atender aos mesmos requisitos 

exigidos para o profissional indicado neste termo, bem como, imediatamente após sua 

aprovação, apresentar responsabilidade técnica referente à execução dos serviços. 

 

4.1.2 – Todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da EMPRESA VENCEDORA. É encargo da EMPRESA VENCEDORA o 

fornecimento dos matérias de consumo necessário para os serviços. 

 

4.1.3 - A EMPRESA VENCEDORA, na qualidade de especialista, será responsável por toda e 

qualquer documentação exigida e/ou necessária para atendimento das normas e legislação 

vigente, sem nenhum ônus para o Hospital. 

 

4.1.4 – Sempre que solicitado e no prazo máximo de 24(vinte e quarto) horas, o responsável 

técnico da EMRPESA VENCEDORA deverá comparecer ao local de prestação dos serviços para 

esclarecimentos de ordem técnica/operacional. 
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4.1.5 – Os serviços não aprovados pelo setor de engenharia deverão ser refeitos sem ônus 

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

 

4. 2 - Além da documentação necessária, conforme legislação, as licitantes deverão 

apresentar, ao setor de engenharia clínica do hospital, a seguinte documentação 

complementar: 

• Atestado ou declaração de capacidade técnica-operacional, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em natureza e quantidades com o objeto da 

contratação; 

• Certidão de Registro de Pessoa Jurídica ou Inscrição da EMRPESA expedida contendo 

obrigatoriamente o registro do Responsável Técnico na área afim. 

• Comprovação de que a EMPRESA possui Responsável Técnico. 

 

4.4 – Fornecer previamente ao setor de engenharia, 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 considerado com conduta 

inconveniente pela Administração; 

 

4.5 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação 

vigente;  

 

4.6 - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando as pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 

4.7 - Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o e provendo-o do Equipamento de 

Proteção Individual - EPI's;  

 

4.8 - Ressarcir eventuais prejuízos do setor de Engenharia Clínica e/ou terceiros do Hospital 

Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho, provocados por ineficiência ou irregularidades 

cometidas por seus empregados, na execução dos serviços;  

 

4.9 - Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, tanto para os 

empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o Hospital Estadual de Jatai Dr. 

Serafim de Carvalho de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 

 

5 – DA PROPOSTA  

 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a:  

5.1. Não conter rasuras ou emendas;  
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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, 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. 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; 

 5.6. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços;  

 

5.7. 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. 

 

7 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

  

7.1 – Os serviços ora cotados serão prestados no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 

Carvalho em Jataí – GO. 

7.2 – Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

7.3 – Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratos, bem como, dos seus 

procedimentos e técnicas empregados; 

7.4 – Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F. (Autorização 

de fornecimento); 

7.5 -  A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento de 

material extra caso seja necessário; 

7.6 – A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o serviço a 

ser executado. 

 

8 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

 

8.1 – Nos laudos devem constar a descrição do estabelecimento e do aparelho, e as 

particularidades de cada um. A realização de cada serviço e entrega dos laudos deve ser 

compatível com cada Instrução Normativa  respectivamente e RDC 611 de 2022. 
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8.2 – A empresa deverá enviar ao CONTRANTE adesivos contendo o símbolo internacional de 

radiação ionizante acompanhado da inscrição “RAIOS X, ENTRADA RESTRITA”, aviso de 

advertência  

 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura até a data 
do Termo de Recebimento Definitivo do objeto. Condicionado à vigência do Termo de 
Colaboração nº 001/2020, celebrado entre o CONTRATANTE e a Secretaria Estadual de Saúde 
de Goiás. 
 
 
9.1- PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, mensalmente, em até 30 (trinta) dias 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 deverão estar de acordo com esse 
termo de referência. 
 
Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão conter em seu corpo, 
sob pena de glosa, o nome da FUNDAÇÃO e seu número de inscrição o CNPJ/ME, o número 
do Termo de Colaboração, a denominação da unidade hospitalar administrada, descrição do 
serviço prestado, período de execução dos serviços e número de horas aplicadas ao contrato, 
quando couber. 
 
Dados para emissão da Nota Fiscal:  
 
Nome: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG. 
Endereço: Primeira Avenida nº 545 – Setor Leste Universitário CEP: 74605-020 - Goiânia – 
GO. 
CNPJ: 02.918.347/0001-43  
Inscrição Estadual: (Atenção) espaço deve permanecer em branco  
Inscrição Municipal: 148.213-0 
 
 
 

Jataí, 18 de abril de 2022 
 
 


		2022-04-18T10:14:31-0300
	ROBERTO PETRONIO NAVES RIBEIRO:92878989104




