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Termo de referência para compra de ar condicionado- 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: 21/    05  /2021 

 

1 – Objeto 

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

de aparelhos de ar-condicionado, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste termo. Os equipamentos devem ser entregues no Hospital das 

Clínicas Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL - 12.000 
BTUS, FRIO, COR BRANCA, tensão 220 volts/monofásico, 

tecnologia inverter, com controle remoto sem fio. 
Características gerais: classificação energética A, gás 

refrigerante ecológico R-410, função de direcionamento do 
fluxo de ar (acima e abaixo) no controle remoto em português, 

função turbo, display de temperatura, faixa de temperatura 
entre 16º e 35ºc, filtragem em material que evita proliferação 
de odores e mofo. Timer digital Baixo consumo de energia. 

classificação Inmetro: “A” (selo Procel), Com controle 

remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com 
função timer/sleep/swing. 

 

20 

 

 
A aquisição dos bens acima elencados faz-se necessária para manutenção da ordem e 
desempenho eficaz do assistencialismo hospitalar nos termos do Termo de Colaboração 
nº 001/ /2020 – SES, ANEXO II, Cláusula 3ª, Item 3.2, objetivando oferecer boas 
condições na prestação a atenção à saúde a população, bem como dar o suporte 
necessário aos colaboradores para a execução de suas atividades, para alcançar as 
metas pactuadas no referido Termo e Portaria nº 253/2020-SES. 
 
Considerando a necessidade de reformulação e execução de plano de expansão de 
leitos de UTI, que tem como base o aumento sustentado do número de casos 
confirmados de COVID-19, de solicitações de internação ao Complexo Regulador 
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Estadual (CRE) e das taxas de ocupação de leitos hospitalares, conforme Boletim 
Epidemiológico Coronavírus (COVID-19) n. 44 de0 5/02/2021 foi solicitado através do 
Ofício 1718/2021 - GAUP (v. 000018364041) foi solicitado a FUNDAHC a ampliação da 
oferta de 20 (vinte) leitos críticos e 20 (vinte) leitos semicríticos para o atendimento aos 
pacientes acometidos pelo Covid-19, no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, 
para a vigência de 05 (cinco) meses, período de 01 março de 2021 a 31 de julho de 2021. 

 
Desta maneira a compra dos itens aqui discriminados são considerados emergenciais, 
pois tem como objetivo atender a necessidade de novos leitos. 
 
2 – 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 2 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 das clínicas Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus adicional.  

O produto deve ser entregue no prazo de 30 dias, a instalação será por conta do 

HCSC. 

O produto deve ter garantia de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal. 

 

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. 

Essa compra é de caráter emergencial, sendo assim, qualquer atraso superior a 

24 horas será considerado motivo de cancelamento. 

 

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, _____/____/_____  

 

 

 


