PREFEITURA MUNICIPAL

SÂO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO
1.1. Constitui o objeto deste processo licitatório, a locação de Carreta, conforme especificação
técnica descrita abaixo:

•

LOCAÇÃO EMERGENC1AL DE CARRETA COM APARELHO DE TOMOGRAFIA PARA USO
DURANTE A EPIDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19)

2.PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL PI ENTREGA DO (S) MATERIAL (IS), VIGÊNCIA DO CONTRATO
e PRORROGAÇÃO
2.1.Por se tratar de locação, será emitida Ordem de Serviço.

2.2.O local de instalação será definido por esta Secretaria, próximo a uma Unidade de Saúde.

3.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1.Manual de instrução erri Português.

3.2.Apresentar catálogo com ficha técnica do veículo e transformação do item ofertado para a
licitação.
3.3.Comprovante de capacidade técnica (CCT) referente à marca/modelo ofertada na licitação.
3.4.Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) referente à marca e modelo do veículo
ofertado pelo licitante.

4.CATÁLOGOS E AMOSTRAS
4.1. A (s) empresa (s) detentora (s) da melhor oferta deverá (ao) apresentar, catálogo para os
respectivos itens constantes de sua proposta, com indicação da marca e modelo, contendo
todas as informações técnicas necessárias a avaliação da conformidade com as exigências deste
Edital e seus Anexos.
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5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.Admissão, abertura de fichas, cadastro e agendamento dos pacientes para realização de
exames que será feito no setor de diagnóstico por imagem da Unidade de Saúde.
5.2.Laudos Médicos para 100% dos exames e disponibilização das imagens via Portal do
Paciente.
5.3.Insumos médico-hospitalar, insumos administrativos ou qualquer outro tipo de insumos
para realização dos exames.
5.4.Manutenção preventiva, corretiva e troca de peças dos equipamentos utilizados para a
realização dos exames.
5.5.Armazenamento de imagens, laudos e documentos pertinentes aos exames.

5.6.Serviço de limpeza e higienização das unidades móveis .durante todo o período de
funcionamento.

6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.Fornecimento de energia elétrica e água.

6.2.Ponto de água com distância não superior a 30 metros da unidade.
6.3.Ponto de esgoto com distância não superior a 30 metros da unidade.
6.4.Ponto de elétrica trifásico 220V ou 380V, disjuntor de 392 A, consumo de 180 KVAs a uma
distância de 30 metros da unidade móvel.
6.5.Terreno com metragem mínima de 10x15 metros, plano nivelado (concreto ou asfalto),
suporte de pelo de aproximadamente 40 toneladas, acesso com altura livre de 5 metros.
6.6.Transporte dos pacientes internados até a unidade Móvel e retorno ao setor de origem.
6.7.Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal.
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7. GESTOR DO CONTRATO
7.1. O gestor da presente contratação será a Dra. Regina Maura Zetone Grespan.

São Caetano do Sul, 25 de março de 2020.

Dra. Regina Maura Zetone Grespan

Secretária Municipal de Saúde
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