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Parte I – Preâmbulo 

 
O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB), torna público, por meio do presente EDITAL de CONCESSÃO n° 
0008/2012, as condições da LICITAÇÃO, na modalidade de concorrência, com 
a finalidade de selecionar a melhor proposta para a celebração de CONTRATO 
de CONCESSÃO de serviço público na modalidade de CONCESSÃO 
administrativa para construção e operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS de UNIDADE HOSPITALAR adiante definida. 

A presente LICITAÇÃO será regida pelas regras previstas neste EDITAL e nos 
seus ANEXOS, e pela Lei Estadual nº 9.290, de 27 de dezembro de 2004; e, 
subsidiariamente, pela Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005, pela Lei 
Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, pela Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e demais normas vigentes sobre a matéria. 

A CONCESSÃO da UNIDADE HOSPITALAR foi autorizada pelo Chefe do 
Poder Executivo, por meio do Despacho s/nº, de 17 de dezembro de 2012, 
responsável por estabelecer as condições e os procedimentos de delegação e 

outorga.  

A justificativa para a realização da outorga da CONCESSÃO da UNIDADE 
HOSPITALAR por um prazo de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, de 
acordo com os termos da MINUTA DO CONTRATO, foi publicada, conforme 
exige o art. 5° da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na edição do DOE, 

de 18 de dezembro de 2012.  

Foi realizada audiência pública no Município de Salvador, no Estado da Bahia, 
em 12 de novembro de 2012, informada ao público por meio de publicação no 
DOE de 31 de outubro de 2012, e em jornais de grande circulação nos Estados 
da Bahia e de São Paulo, e no sítio eletrônico 

http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom.  

O projeto e seus documentos, incluindo o EDITAL e a MINUTA DO 
CONTRATO, foram postos em consulta pública, no período de 25 de outubro 
de 2012 a 06 de dezembro de 2012, informada ao público por meio de 
publicação no DOE de 25 de outubro de 2012 e em jornais de grande 
circulação nos Estados da Bahia e de São Paulo, e no sítio eletrônico 

http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom. 

O critério de julgamento será o de menor preço, assim compreendido como o 
menor valor de CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA ofertado pelas 
PROPONENTES. As propostas e demais documentos necessários à 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concessão []/2012                 4 

participação na LICITAÇÃO serão recebidos das 9h até às 14h do dia 21 de 
janeiro de 2013. A abertura do volume das GARANTIAS DAS PROPOSTAS 
será realizada em sessão pública a iniciar-se em 21 de janeiro de 2013, as 
14h30min, na BM&FBOVESPA. A abertura das PROPOSTAS ECONÔMICA 
ESCRITA será realizada em SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO a realizar-se até 

28 de fevereiro de 2013, na BM&FBOVESPA. 

O EDITAL da presente CONCESSÃO administrativa, seus ANEXOS, bem como 
todas as informações, estudos e projetos disponíveis sobre a UNIDADE 
HOSPITALAR poderão ser obtidos (i) em mídia eletrônica, na Diretoria de 
Licitações e Contratos da SESAB, situada em Salvador, Bahia, no Centro 
Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B entre 18 de dezembro de 
2012 a 18 de janeiro de 2013, de 9h às 17h, por meio do pagamento do valor 
de R$ 10,00 (dez reais), (ii) no sítio eletrônico 
http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom, e/ou (iii) no sítio eletrônico 
http://www.comprasnet.ba.gov.br, incidindo sobre a disponibilização destas 

informações e estudos as regras previstas para tanto neste EDITAL. 
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Parte II – Definições e Interpretação 

 

1. Disposições Iniciais 

1.1. Definições 

1.1.1. Para os fins do presente EDITAL, e sem prejuízo de outras 
definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às 

respectivas expressões: 

(i) AFILIADA: pessoa jurídica relacionada, por CONTROLE societário, 
à outra pessoa jurídica, seja como CONTROLADA ou 
CONTROLADORA ou por se sujeitar ao CONTROLE comum de 

outra pessoa, física ou jurídica;. 

(ii) AGENTE DE PAGAMENTO: significa o agente de pagamentos à 
CONCESSIONÁRIA, atuando em nome e lugar do PODER 
CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE 
AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, cuja 
atribuição será a administração de conta bancária na qual serão 
depositados os valores das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS 

EFETIVAS pagas pelo PODER CONCEDENTE. 

(iii) ANEXO DA MINUTA DO CONTRATO: cada um dos documentos 

anexos à MINUTA DO CONTRATO. 

(iv) ANEXO: cada um dos documentos anexos ao EDITAL. 

(v) ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia 
especial, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei Federal 

n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999.  

(vi) BENS DA CONCESSÃO: todos os bens utilizados na operação e 
manutenção da UNIDADE HOSPITALAR, independente de terem 
sido transferidos à CONCESSIONÁRIA ou adquiridos, arrendados 
ou locados pela CONCESSIONÁRIA ao longo do PRAZO DA 

CONCESSÃO. 

(vii) BM&FBOVESPA: BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros, situada no Município de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 275. 

(viii) COMISSÃO DE OUTORGA: comissão especial instituída pela 
Portaria SESAB n.º 1.544, de 30 de outubro de 2012, publicada no 
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DOE de 31 de outubro de 2012, que será responsável por receber, 
examinar e julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos 

relativos à LICITAÇÃO. 

(ix) CONCESSÃO: CONCESSÃO administrativa da prestação de 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS na UNIDADE HOSPITALAR, 
precedida da sua construção, nos termos, prazo e condições 

estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS.  

(x) CONCESSIONÁRIA: SPE, conforme definida abaixo, a ser 
constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, 

com a finalidade exclusiva de operar a CONCESSÃO. 

(xi) CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA: valor máximo que será 
pago anualmente à CONCESSIONÁRIA, caso esta logre atingir os 
valores máximos definidos no ÍNDICE DE DESEMPENHO, na forma 

do CONTRATO. 

(xii) CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que será 
pago mensalmente à CONCESSIONÁRIA, de acordo com as 
apurações trimestrais do cumprimento do ÍNDICE DE 

DESEMPENHO, na forma do CONTRATO. 

(xiii) CONTRATO: CONTRATO de CONCESSÃO para prestação de 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS na UNIDADE HOSPITALAR, 
precedida da sua construção, a ser celebrado entre o Estado da 
Bahia, representado pela SESAB, e a CONCESSIONÁRIA, que será 
regido pelas leis do Estado da Bahia e da República Federativa do 

Brasil, e cuja minuta se encontra no ANEXO II deste EDITAL. 

(xiv) CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS: contrato celebrado entre o 
AGENTE DE PAGAMENTO, o PODER CONCEDENTE, a 
DESENBAHIA, nos termos do qual é estabelecido mecanismo de 
pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e de 
vinculação das receitas do FPE como mecanismo de pagamento à 
CONCESSIONÁRIA, na forma da Lei Estadual nº 11.477/2009, cuja 

cópia encontra-se no ANEXO 8. 

(xv) CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo 

Controle é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento. 

(xvi) CONTROLADORA: qualquer pessoa ou fundo de investimento que 

exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento. 
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(xvii) CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas 
vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou 
indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo 
permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 
deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou 
gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de 
previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente 
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de 
outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 

complementar. 

(xviii) CORRETORAS CREDENCIADAS: sociedades corretoras de 
valores habilitadas a operar na BM&FBOVESPA contratadas pelas 
PROPONENTES, por meio de contrato de intermediação, para 
representá-las em todos os atos relacionados à LICITAÇÃO junto à 

BM&FBOVESPA. 

(xix) DESENBAHIA: Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A., 

instituída pela Lei Estadual n. 7.133 de 21 de julho de 1997. 

(xx) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO: conjunto de documentos 
arrolados no EDITAL, a ser obrigatoriamente apresentado pelas 
PROPONENTES, destinado a comprovar sua qualificação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação 

técnica. 

(xxi) DOE: Diário Oficial do Estado da Bahia. 

(xxii) EDITAL: o presente EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 e todos 

os seus Anexos. 

(xxiii) EMPRESA DE FACILITIES: Entende-se por empresas de facilities 

aquelas cujo objeto social abrange pelo menos três dos seguintes 
serviços: (i) segurança patrimonial, (ii) higienização/limpeza, (iii) 
jardinagem/paisagismo, (iv) serviço de nutrição e dietética, (v) 
recepção, (vi) portaria, (vii) manutenção predial, (viii) lavanderia, (ix) 

serviço de bombeiro civil e (x) serviço de Engenharia Clínica.  

(xxiv) FPE: é o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. 

(xxv) GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento da 
proposta a ser apresentada pelas PROPONENTES, nos termos 

deste EDITAL. 
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(xxvi) GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel 
cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela 
CONCESSIONÁRIA em favor da SESAB, nos montantes e nos 

termos definidos na MINUTA DO CONTRATO. 

(xxvii) ÍNDICE DE DESEMPENHO: conjunto de parâmetros, medidores da 
qualidade dos serviços prestados, que contribuirão para determinar 
o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à 
CONCESSIONÁRIA, na forma da Cláusula 14 e do Apêndice 1 do 

ANEXO 4 do CONTRATO. 

(xxviii) LICITAÇÃO: o conjunto de procedimentos realizados para a 

delegação e contratação da CONCESSÃO. 

(xxix) MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO: manual 
informativo elaborado pela BM&FBOVESPA e aprovado pelo 
PODER CONCEDENTE, no qual constam todas as instruções 
relativas à entrega de documentos, à prestação de garantias e à 

SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO, na forma do ANEXO VI. 

(xxx) MINUTA DO CONTRATO: documento consignado no ANEXO II 

deste EDITAL. 

(xxxi) PGE: Procuradoria Geral do Estado da Bahia. 

(xxxii) PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: das 9h até às 
14h do dia 21 de janeiro de 2013, período no qual as 
PROPONENTES deverão entregar, na BM&FBOVESPA, todos os 
documentos necessários à sua participação no procedimento 

licitatório. 

(xxxiii) PODER CONCEDENTE: o Estado da Bahia, cujas competências 
nessa condição serão exercidas pela SESAB ou por outros órgãos 

da Administração, conforme a distribuição legal de competências. 

(xxxiv) PRAZO DA CONCESSÃO: o prazo de vigência da CONCESSÃO de 
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, contados a partir da data 
de assinatura do CONTRATO, sendo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses 
de investimentos e realização de atividades pré-operacionais e 20 
(vinte) anos de operação, admitida a sua eventual prorrogação ou 

renovação, na forma do CONTRATO. 

(xxxv) PROPONENTE: qualquer pessoa jurídica, (inclusive entidades de 
previdência complementar e instituições financeiras) ou fundo de 
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investimento participante, isoladamente ou em consórcio, da 

LICITAÇÃO. 

(xxxvi) PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA: proposta contendo o valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA ofertado pela 
PROPONENTE, de acordo com os termos e condições deste 

EDITAL. 

(xxxvii) REPRESENTANTES CREDENCIADOS: pessoas autorizadas a 
representar as PROPONENTES em todos os atos relacionados à 
LICITAÇÃO, exceto nos atos praticados junto à BM&FBOVESPA e 

nos atos praticados durante a SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO. 

(xxxviii) SEFAZ: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

(xxxix) SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS: serviços que não envolvem a 
assistência a clínica ao paciente, na forma do disposto no ANEXO 3 

da MINUTA DO CONTRATO. 

(xl) SESAB: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. 

(xli) SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA GARANTIA DE 
PROPOSTA: sessão pública a iniciar-se em 21 de janeiro de 2013, 
às 14h30min, na BM&FBOVESPA, para abertura do volume da 

GARANTIA DA PROPOSTA das PROPONENTES. 

(xlii) SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO: sessão pública a realizar-se até 28 
de fevereiro de 2013, em horário a ser oportunamente divulgado 
pela COMISSÃO DE OUTORGA, na BM&FBOVESPA, para abertura 
do volume da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA das 

PROPONENTES e para realização da etapa de lances em viva voz. 

(xliii) SPE: sociedade de propósito específico a ser constituída, pela 
PROPONENTE vencedora, sob a forma de sociedade por ações, 
que celebrará o CONTRATO com o Estado da Bahia, representado 

pela SESAB. 

(xliv) SUBCONTRATADA: Empresa que será contratada pela 
CONCESSIONÁRIA para prestação de serviços no âmbito do 
CONTRATO de CONCESSÃO, cuja capacitação técnica será 
demonstrada mediante apresentação de atestado para fins de 
qualificação da PROPONENTE, e cuja relação de subcontratação 
estará consignada na Carta de Compromisso de Subcontratação, 

nos termos do disposto no modelo 4 do ANEXO I. 
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(xlv) SUS: o Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei Federal n.º 
8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei Federal n.º 8.142, de 28 

de dezembro de 1990 e por atos normativos do Ministério da Saúde. 

(xlvi) UNIDADE HOSPITALAR: Instituto Couto Maia (ICOM), aí incluído o 

CENTRO DE ESTUDOS, salvo disposição em contrário. 

(xlvii) VALOR DO CONTRATO: valor referencial adotado no presente 
Edital que representa o valor total estimado de pagamentos a serem 
realizados pelo PODER CONCEDENTE a título de 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, durante todo o prazo do 

CONTRATO de CONCESSÃO. 

 

1.2. Interpretação 

1.2.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

(i) as definições do EDITAL serão igualmente aplicadas nas formas 

singular e plural;  

(ii) os títulos dos capítulos e das cláusulas do EDITAL e dos ANEXOS 

não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; 

(iii) no caso de divergência entre o EDITAL e os ANEXOS, prevalecerá o 

disposto no EDITAL; 

(iv) no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles 

emitidos pelo PODER CONCEDENTE; 

(v) a referências aos ANEXOS incluem os seus apêndices, ainda que 

não mencionados expressamente; 

(vi) no caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER 

CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente; e 

(vii) as referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília. 
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Parte III – Regulamento da LICITAÇÃO 

 
2. Objeto do EDITAL 

2.1. O objeto do EDITAL é a CONCESSÃO de SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS precedida da construção da UNIDADE 

HOSPITALAR, incluindo: 

2.1.1. elaboração dos projetos executivos de engenharia e arquitetura 

relacionados à UNIDADE HOSPITALAR. 

2.1.2. execução e manutenção das obras de construção de UNIDADE 
HOSPITALAR, nos termos e condições estabelecidas na MINUTA DO 
CONTRATO, incluindo, mas não se limitando aos ANEXOS 3 e 11 da 
MINUTA DO CONTRATO. 

2.1.3. fornecimento, instalação, manutenção e reposição de equipamentos 
e mobiliários hospitalares e administrativos, observado o disposto no 

CONTRATO. 

2.1.4. gestão, guarda, conservação e manutenção dos BENS DA 
CONCESSÃO, observadas as condicionantes estabelecidas no 

CONTRATO. 

2.1.5. a oferta e gestão dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. 

2.1.6. elaboração e cumprimento, em conjunto com o gestor do UNIDADE 
HOSPITALAR, dos planos de gerenciamento que estejam no âmbito 
de sua prestação de serviço, exigidos pela Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

2.1.7. a aquisição, operação, manutenção e reposição de equipamentos e 

aplicativos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 

2.2. A especificação dos objetos acima referidos se encontra nos 

ANEXOS DA MINUTA DO CONTRATO. 

2.3. A CONCESSÃO será remunerada mediante CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA, cujo valor variará conforme o nível de 
atendimento ao ÍNDICE DE DESEMPENHO, referidos no ANEXO 4 

da MINUTA DO CONTRATO. 

3. Acesso às informações do certame 

3.1. O EDITAL, suas planilhas e formulários, as informações, estudos e 
projetos sobre a UNIDADE HOSPITALAR poderão ser obtidos, 
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exclusivamente, (i) em mídia eletrônica, na Diretoria de Licitações e 
Contratos da SESAB, entre 18 de dezembro de 2012 a 18 de janeiro 
de 2013, de 9h às 17h, por meio do pagamento do valor de R$ 10,00 
(dez reais), (ii) no sítio eletrônico 
http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom, e/ou (iii) no sítio eletrônico do 
Comprasnet http://www.comprasnet.ba.gov.br, incidindo sobre a 
disponibilização destas informações e estudos as regras previstas 

para tanto neste EDITAL. 

3.1.1. A documentação fornecida pela SESAB às PROPONENTES não 
poderá ser reproduzida, divulgada e utilizada, de forma total ou 

parcial, para quaisquer outros fins que não os expressos no EDITAL. 

3.2. A obtenção de quaisquer documentos de maneira diversa daquela 
indicada no item 3.1 não gera qualquer responsabilidade para o 

PODER CONCEDENTE. 

3.3. A obtenção do EDITAL não é requisito para participação na 
LICITAÇÃO, sendo certo que a participação das PROPONENTES na 
LICITAÇÃO pressupõe sua aceitação a todos os termos e condições 

do EDITAL. 

3.4. As PROPONENTES são responsáveis pela análise direta das 
condições do terreno e de todos os dados e informações sobre a 
operação da CONCESSÃO, cabendo-lhes, ainda, arcar com todos 
os custos e despesas referentes às providências necessárias à 
elaboração de suas PROPOSTAS ECONÔMICAS ESCRITAS, bem 

como à participação na LICITAÇÃO. 

3.4.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, 
projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados à 
UNIDADE HOSPITALAR e à sua operação, foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não 
apresentando, perante às potenciais PROPONENTES, qualquer 
caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE perante as 

PROPONENTES ou perante a futura CONCESSIONÁRIA. 

3.4.2. Caso queira, qualquer interessado poderá proceder à visita técnica 
facultativa ao terreno da futura UNIDADE HOSPITALAR, mediante 
agendamento prévio a ser realizado junto à SESAB, por meio de 
correspondência dirigida ao endereço eletrônico 
icom.sesab@saude.ba.gov.br, podendo a visita técnica ser realizada 
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até o 6º (sexto) dia útil anterior ao PERÍODO PARA RECEBIMENTO 

DOS ENVELOPES.  

3.5. Os interessados são responsáveis pelo exame de todas as 
instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, 
especificações e regulamentações aplicáveis à LICITAÇÃO e à 

CONCESSÃO. 

4. Pedido de Esclarecimentos do EDITAL 

4.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos 
complementares sobre o EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO 
DE OUTORGA até às 18h de 11 de janeiro de 2013, da seguinte 
forma: 

(i) por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico 
icom.sesab@saude.ba.gov.br, acompanhada do arquivo contendo as 
questões formuladas, em formato “.doc”, conforme modelo 

integrante do ANEXO I deste EDITAL; ou 

(ii) por meio de correspondência protocolada na sede da SESAB, 
dirigida ao presidente da COMISSÃO DE OUTORGA, contendo as 
questões conforme o modelo integrante do ANEXO I deste EDITAL, 
impressa e em meio magnético, com o respectivo arquivo gravado 

em formato “.doc”. 

4.1.1. A cada esclarecimento será atribuído um número específico, na 
forma do Modelo 1 do ANEXO I, a ser referido nas respostas dadas 

pela SESAB. 

4.2. A SESAB não responderá questões que tenham sido formuladas em 

desconformidade com o disposto no item 4.1. 

4.3. As respostas da SESAB aos referidos esclarecimentos 
complementares serão divulgadas no sítio eletrônico 
http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom, sem identificação da fonte do 

questionamento. 

4.4. As PROPONENTES poderão, também, retirar cópia da ata de 
esclarecimentos sobre o EDITAL na Diretoria de Licitações e 

Contratos, localizada na sede da SESAB. 

4.5. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas à 
SESAB serão consideradas como entregues na data de seu 
recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após as 18h, 
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inclusive no caso de correspondências dirigidas a endereço 
eletrônico, que serão consideradas como recebidas no dia útil 

imediatamente posterior. 

4.6. Todas as respostas da SESAB aos pedidos de esclarecimentos 
realizados nos termos deste item constarão de ata, que será parte 

integrante deste EDITAL. 

5. Impugnações do EDITAL 

5.1. Sob pena de decadência deste direito, eventual impugnação do 
EDITAL deverá ser protocolada na sede da SESAB, por qualquer 
pessoa, em até 5 (cinco) dias úteis antes da SESSÃO PÚBLICA DE 
ABERTURA DA GARANTIA DE PROPOSTA e, por aqueles que irão 
participar da LICITAÇÃO, até o segundo dia útil antes da SESSÃO 

PÚBLICA DE ABERTURA DA GARANTIA DE PROPOSTA. 

5.2. As impugnações ao EDITAL deverão ser dirigidas ao presidente da 
COMISSÃO DE OUTORGA e entregues na Diretoria de Licitações e 
Contratos, localizada na sede da SESAB, nos prazos mencionados 

acima e observadas as condições legais. 

5.3. O parecer da COMISSÃO DE OUTORGA favorável à impugnação 
somente alterará o PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES quando a alteração promovida no EDITAL afetar as 
condições de apresentação da GARANTIA DA PROPOSTA, de 
elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA ou da 
apresentação dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO exigidos, 
hipótese na qual o EDITAL será republicado, reiniciando os prazos 

nele previstos.  

6. Condições de Participação 

6.1. Poderão participar da LICITAÇÃO, nos termos deste EDITAL, 
pessoas jurídicas (inclusive entidades de previdência complementar 
e instituições financeiras) e fundos de investimento nacionais ou 
internacionais, cujo objeto e regulamentação não vedem a 
participação neste certame, isoladamente ou em consórcio, de 

acordo com os termos deste EDITAL. 

6.2. Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em 

consórcio, direta ou indiretamente: 
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6.2.1. Pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, nos termos do art. 186, inciso III, da Lei 

Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005; 

6.2.2. Pessoa jurídica suspensa temporariamente de participar em licitação 
ou impedida de contratar com a Administração, nos termos do art. 

186, inciso II, da Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005; 

6.2.3. Pessoa jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) 
seja(m) ou tenha(m) sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da publicação do EDITAL, servidor(es) ocupante(s) 
de cargo(s) ou emprego(s) nos órgãos ou entidades contratantes ou 
responsáveis pela LICITAÇÃO, ou agente(s) público(s), assim 
definidos no art. 207 da Lei Estadual nº 9.433/2005, impedidos de 
contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 

legal. 

6.2.3.1.  Entende-se por órgãos e entidades contratantes a SESAB, e por 
órgãos ou entidades responsáveis pela LICITAÇÃO a SEFAZ, a 
SESAB, a SEPLAN, a SAEB, a PGE, a Casa Civil e a SUCAB, nos 
termos da Portaria Conjunta SEFAZ/SESAB n.º 02, de 06 de 

novembro de 2012. 

6.3. A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional 
aceitação de todos os termos, disposições e condições do EDITAL, 
da MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS, bem como das 

demais normas aplicáveis à LICITAÇÃO. 

6.4. Caso a PROPONENTE participe por meio de consórcio, as 
seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras 

existentes no restante do EDITAL: 

6.4.1. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências 

relativas à regularidade jurídica e fiscal contidas no EDITAL; 

6.4.2. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências 
para a qualificação econômico-financeira, salvo a referente à 
GARANTIA DA PROPOSTA, a ser atendida conjuntamente pelo 

consórcio, na forma do item 9.1.4.3; 

6.4.3. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo 
consórcio, por intermédio de qualquer dos consorciados 
isoladamente ou pela soma das suas consorciadas, observadas as 

disposições contidas no item 11.2.4; 
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6.4.4. A desclassificação de qualquer consorciada acarretará a automática 

desclassificação do consórcio; 

6.4.5. Fica limitado o número de empresas consorciadas para integrar um 

consórcio a, no máximo, três; 

6.4.6. Nenhuma PROPONENTE poderá participar de mais de um 

consórcio, ainda que por intermédio de suas AFILIADAS; 

6.4.7. Caso uma PROPONENTE participe de um consórcio, ficará ela 

impedida de participar isoladamente da LICITAÇÃO; 

6.4.8. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a 

exclusão de consorciadas até a assinatura do CONTRATO; e 

6.4.9. As consorciadas são responsáveis solidariamente pelos atos 

praticados em consórcio em virtude da LICITAÇÃO. 

6.4.10. O consórcio deverá apresentar, no “Volume 1 – GARANTIA DA 
PROPOSTA” e no “Volume 3 – DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO”, referidos no item 7.1, termo de compromisso de 
constituição de consórcio, devidamente assinado e registrado no 
Registro Empresarial competente, contendo, no mínimo as 

informações estabelecidas no item 11.6.  

6.4.11. A empresa líder do consórcio deverá ser, necessariamente, aquela 
cujo objeto social seja a gestão hospitalar ou EMPRESA DE 

FACILITIES.  

7. Apresentação da Documentação 

7.1. A GARANTIA DA PROPOSTA, a PROPOSTA ECONÔMICA 
ESCRITA e os DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO deverão ser 
entregues em 3 (três) volumes lacrados, distintos e identificados em 
sua capa, na forma abaixo, no PERÍODO PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES, na BM&FBOVESPA, situada na Rua XV de 
Novembro, nº 275, no Município de São Paulo/SP, por representante 
das CORRETORAS CREDENCIADAS, munido dos documentos que 

comprovem seus poderes de representação: 

(i) VOLUME 1 – GARANTIA DA PROPOSTA  

EDITAL DE CONCESSÃO N° 0008/2012 - CONCESSÃO 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS DE UNIDADE HOSPITALAR DO 

ESTADO DA BAHIA. 
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DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DENOMINAÇÃO 
DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E 

SEU LÍDER 

DENOMINAÇÃO DA CORRETORA CREDENCIADA, ASSIM COMO 
O NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-
MAIL) DE SEU INTEGRANTE RESPONSÁVEL PELA 

LICITAÇÃO 

NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 

VOLUME 1 – GARANTIA DA PROPOSTA 

(ii) VOLUME 2 – PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA 

EDITAL DE CONCESSÃO N° 0008/2012 - CONCESSÃO 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS DE UNIDADE HOSPITALAR DO 

ESTADO DA BAHIA. 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DENOMINAÇÃO 
DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E 

SEU LÍDER 

DENOMINAÇÃO DA CORRETORA CREDENCIADA, ASSIM COMO 
O NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-
MAIL) DE SEU INTEGRANTE RESPONSÁVEL PELA 

LICITAÇÃO  

NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 

VOLUME 2 – PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA 

(iii) VOLUME 3 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

EDITAL DE CONCESSÃO N° 0008/2012 - CONCESSÃO 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS DE UNIDADE HOSPITALAR DO 

ESTADO DA BAHIA. 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DENOMINAÇÃO 
DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E 

SEU LÍDER 
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DENOMINAÇÃO DA CORRETORA CREDENCIADA, ASSIM COMO 
O NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-
MAIL) DE SEU INTEGRANTE RESPONSÁVEL PELA 

LICITAÇÃO 

NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 

REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 

VOLUME 3 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

7.2. Cada um dos volumes da GARANTIA DA PROPOSTA, da 
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e dos DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO deverá ser apresentado em 3 (três) vias idênticas, 
uma das quais será arquivada na BM&FBOVESPA, encadernadas 
separadamente, com todas as folhas numeradas sequencialmente, 
inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, 
se houver, independentemente de ser mais de um caderno, da 
primeira à última folha, de forma que a numeração da última folha do 
último caderno reflita a quantidade total de folhas de cada volume, 

não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

7.3. Cada via conterá página com termo de encerramento próprio, que 

não será numerada. 

7.4. Para efeito de apresentação:  

(i) as vias de cada um dos volumes da GARANTIA DA PROPOSTA, da 
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e dos DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO deverão conter, além da identificação citada no 
item 7.1 acima, os subtítulos “1ª via”, “2ª via“ e “3ª via”, 

respectivamente;  

(ii) todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma 
original ou cópia autenticada, exceto os documentos relativos à “1ª 
via” do volume de GARANTIA DE PROPOSTA, que deverão ser 

apresentados em suas vias originais. 

7.5. Todas as folhas de cada uma das vias da GARANTIA DA 
PROPOSTA, da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e dos 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO deverão ser rubricadas por um 

de seus REPRESENTANTES CREDENCIADOS. 

7.6. Um dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS deverá rubricar 
sobre o lacre de cada um dos envelopes contendo cada um dos 
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volumes indicados no item 7.1, inserindo ao lado da rubrica, de 

próprio punho, a sua data e hora. 

7.7. Todos os documentos com modelos previstos no EDITAL deverão 

ser apresentados conforme o EDITAL. 

7.8. Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos formais nos 
documentos que façam parte da GARANTIA DA PROPOSTA, da 
PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e dos DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO poderão ser sanadas pela COMISSÃO DE 
OUTORGA, por ato motivado, em prazo por ela estabelecido, de 
acordo com as peculiaridades de cada caso, observada a celeridade 

da LICITAÇÃO. 

7.8.1. Considera-se falha ou defeito formal aquela que (i) não desnature o 
objeto do documento apresentado, e que (ii) permita aferir, com a 

devida segurança, a informação constante no documento. 

7.8.2. Quando do saneamento de falhas formais referido neste item 7.8, 
não será aceita a inclusão de documento obrigatório, nos termos 
deste EDITAL, originalmente ausente na documentação apresentada 

pelo PROPONENTE. 

7.9. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as 

seguintes regras com relação ao idioma: 

7.9.1. Todos os documentos que se relacionam à LICITAÇÃO deverão ser 
apresentados em língua portuguesa, idioma pelo qual será 

compreendida e interpretada toda a documentação apresentada; e 

7.9.2. No caso de documentos em língua estrangeira, somente serão 
considerados válidos se devidamente traduzidos ao português por 
tradutor público juramentado e com a confirmação de autenticidade 
emitida pela representação diplomática ou consular do Brasil no país 

de origem do documento. 

7.10. Não será admitida a entrega dos documentos da LICITAÇÃO por via 

postal ou qualquer outro meio não previsto neste item 7. 

7.11. As PROPONENTES são responsáveis por todos os custos e 
esforços relacionados à preparação e à apresentação dos volumes 
da GARANTIA DA PROPOSTA, da PROPOSTA ECONÔMICA 
ESCRITA e dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO, isentando-se 
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o PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, 
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou 

seus resultados. 

7.12. A prática de atos pelas PROPONENTES deverá observar o 
cronograma estabelecido para cada etapa da LICITAÇÃO, ficando 
precluso o exercício de faculdades referentes a etapas já 
consumadas da LICITAÇÃO, salvo nas hipóteses admitidas no 

EDITAL. 

8. Representação das PROPONENTES 

8.1. REPRESENTANTES CREDENCIADOS. 

8.1.1. Cada PROPONENTE poderá ter até 2 (dois) REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS. 

8.1.2. A comprovação dos poderes de representação dos 
REPRESENTANTES CREDENCIADOS deverá constar no envelope 
do “Volume 1 – GARANTIA DA PROPOSTA”, conforme o item 7.1 

acima, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

(a) instrumento de procuração que comprove poderes para praticar, em 
nome da PROPONENTE, todos os atos referentes à LICITAÇÃO, 
nos moldes do Modelo 11 constante no ANEXO I deste EDITAL, com 
firma reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem 
os poderes do(s) outorgante(s) como representantes da 
PROPONENTE (Contrato Social, Ata de eleição do Conselho de 
Administração ou da Diretoria, conforme o caso devidamente 

registrada no registro empresarial ou cartório competente);  

(b) no caso de consórcio, o instrumento de procuração mencionado 
acima deverá ser outorgado pela empresa líder, com firma 
reconhecida, e será acompanhado de (a) procurações outorgadas 
pelos consorciados à empresa líder, com firma reconhecida, e (b) 
documentos que comprovem os poderes de todos os outorgantes 
(conforme últimas alterações arquivadas nos registros empresariais 

ou cartórios competentes); e 

8.1.3. Os REPRESENTANTES CREDENCIADOS não serão admitidos a 
intervir nem praticar atos durante a SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO, 
tendo em vista que tal representação será exercida exclusivamente 

pelas CORRETORAS CREDENCIADAS. 
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8.1.4. Os REPRESENTANTES CREDENCIADOS deverão firmar todas as 
declarações e documentos referidos neste EDITAL, inclusive o 
contrato de intermediação entre a CORRETORA CREDENCIADA e 

a PROPONENTE.  

8.1.5. Cada REPRESENTANTE CREDENCIADO somente poderá exercer 

a representação de uma única PROPONENTE. 

8.2. CORRETORAS CREDENCIADAS. 

8.2.1. O contrato de intermediação entre a CORRETORA CREDENCIADA 
e a PROPONENTE, observado o conteúdo especificado no 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO, deverá ter uma 
via original apresentada juntamente com os documentos referidos no 
item 8.1.2, acompanhada da comprovação dos poderes dos seus 

signatários. 

8.2.2. As CORRETORAS CREDENCIADAS deverão representar as 
PROPONENTES junto à BM&FBOVESPA, na entrega de todos os 
documentos requeridos neste EDITAL – especialmente as vias dos 
volumes da GARANTIA DE PROPOSTA, da PROPOSTA 
ECONÔMICA ESCRITA e dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

–, e nos atos da SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO. 

8.2.3. Cada CORRETORA CREDENCIADA somente poderá exercer a 
representação de uma única PROPONENTE e cada PROPONENTE 
somente poderá estar representada e participar da LICITAÇÃO por 

meio de uma única CORRETORA CREDENCIADA. 

8.2.4. A CORRETORA CREDENCIADA pela PROPONENTE vencedora da 
LICITAÇÃO será a responsável em efetuar o pagamento dos 
emolumentos devidos à BM&FBOVESPA, na forma do item 16.4.5, 
devendo fazer constar no volume da GARANTIA DA PROPOSTA 
compromisso formal em realizar este pagamento, conforme modelo 
estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

(ANEXO VI). 

9. GARANTIA DA PROPOSTA  

9.1. O Volume 1 conterá, além dos documentos de representação (item 
8), os documentos relativos à GARANTIA DA PROPOSTA, 
observadas as disposições contidas nos itens abaixo: 
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9.1.1. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser realizada no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e poderá ser 
prestada em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança-bancária, ficando vedada qualquer modificação nos seus 
termos e condições.  

9.1.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar do último dia do PERÍODO PARA 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, cabendo à PROPONENTE 
comprovar sua renovação, por igual período, à COMISSÃO DE 
OUTORGA até 20 (vinte) dias úteis antes do vencimento deste 
prazo, se necessário. 

9.1.2.1. Se a PROPONENTE não comprovar a renovação da GARANTIA DA 
PROPOSTA no prazo fixado no item 9.1.2, será notificada pela 
COMISSÃO DE OUTORGA para fazê-lo no prazo de 5 (dias) a partir 
do recebimento da notificação, sob pena de ser desclassificada da 

LICITAÇÃO. 

9.1.2.2. Acaso a renovação ocorra no período superior a 1 (um) ano da sua 
emissão original, a GARANTIA DA PROPOSTA será reajustada pela 
variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
entre o mês anterior ao PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES e o mês imediatamente anterior à renovação. 

9.1.3. A BM&FBOVESPA analisará a regularidade e efetividade das 
GARANTIAS DAS PROPOSTAS apresentadas, comunicando à 
COMISSÃO DE OUTORGA o resultado de tal análise, competindo à 
COMISSÃO DE OUTORGA a aceitação, ou não, de cada uma das 

GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas. 

9.1.4. As PROPONENTES deverão, ainda, observar as seguintes 

condições quando do oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA: 

9.1.4.1. A GARANTIA DA PROPOSTA, apresentada nas modalidades 
seguro-garantia e fiança bancária, deverá seguir o conteúdo mínimo 
do Modelo 2 e do Modelo 3 constantes no ANEXO I deste EDITAL, 
em sua forma original (não serão aceitas cópias de qualquer 
espécie) e deverão ter seu valor expresso em Reais, bem como a 
assinatura dos administradores da sociedade emitente, com 

comprovação dos respectivos poderes para representação; 
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9.1.4.2. Na hipótese de a GARANTIA DA PROPOSTA ser prestada em títulos 
da dívida pública, aceitar-se-á, apenas, Letras do Tesouro Nacional 
– LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro 
Nacional – série C – NTN-C, Notas do Tesouro Nacional – série B – 

NTN-B ou Notas do Tesouro Nacional – série F – NTN;  

9.1.4.3. Se a PROPONENTE for consórcio, a GARANTIA DA PROPOSTA 

deverá ser apresentada: 

9.1.4.3.1. em nome de uma ou mais consorciadas; ou 

9.1.4.3.2. em nome de todas as consorciadas. 

9.1.5. No caso de a GARANTIA DA PROPOSTA ser fornecida por meio de 
títulos da dívida pública, os procedimentos operacionais para 
recepção e manutenção desses títulos serão orientados pelo 

disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO. 

9.1.6. Além dos documentos de representação referidos no item 8, o 
volume da GARANTIA DE PROPOSTA deverá conter, conforme o 
caso: (i) a apólice do seguro-garantia; (ii) o instrumento de fiança 
bancária; ou (iii) declaração de que prestou garantia nas 

modalidades de dinheiro ou títulos públicos federais.  

9.1.6.1. Nos casos de aporte da garantia nas modalidades de dinheiro ou 
títulos públicos federais, caberá à BM&FBOVESPA confirmar à 
COMISSÃO DE OUTORGA as transferências efetuadas pelas 

PROPONENTES.  

9.1.6.2. Para que a BM&FBOVESPA possa confirmar a transferência referida 
no item anterior, as PROPONENTES deverão observar as 
orientações descritas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA 

LICITAÇÃO. 

9.1.7. As PROPONENTES que não apresentarem a GARANTIA DE 
PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL estarão 
impedidas de participar da LICITAÇÃO e terão os demais 

documentos devolvidos. 

9.1.8. Encerrada a LICITAÇÃO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de 
cada PROPONENTE que dele participou, inclusive da 
PROPONENTE vencedora, serão devolvidas em até 15 (quinze) 

dias após a assinatura do CONTRATO. 
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9.1.9. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelas 
PROPONENTES com a sua participação na LICITAÇÃO, inclusive 
nos casos de desclassificação por fato superveniente, dará causa à 
execução da GARANTIA DA PROPOSTA, mediante notificação, pela 
SESAB, à PROPONENTE inadimplente, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas no EDITAL ou na legislação aplicável. 

9.1.10. A GARANTIA DA PROPOSTA responderá pelas multas, penalidades 
e indenizações devidas pelas PROPONENTES à SESAB durante a 

LICITAÇÃO e até a data da assinatura do CONTRATO. 

10. PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA 

10.1. O Volume 2 deverá conter a PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA 

devidamente assinada. 

10.2. O volume da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA deverá conter a 
carta de apresentação devidamente assinada, conforme Modelo 5 

constante no ANEXO I deste EDITAL. 

10.2.1. A PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA deverá registrar a 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA que a PROPONENTE 
espera receber pela prestação dos serviços da CONCESSÃO, na 
hipótese de atendimento integral do ÍNDICE DE DESEMPENHO, 

estabelecido no ANEXO 4 da MINUTA DO CONTRATO. 

10.2.2. A PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA é incondicional e deverá 

considerar: 

(i) todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas 
não se limitando, às financeiras) necessários para a operação da 

CONCESSÃO; 

(ii) os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

operação da CONCESSÃO;  

(iii) o PRAZO DA CONCESSÃO;e 

(iv) o limite de R$42.180.326,00 (quarenta e dois milhões, cento e 
oitenta mil e trezentos e vinte e seis reais) como valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA. 

10.2.3. A PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA deverá ser válida por 1 (um) 
ano, contado do último dia do PERÍODO PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES, mantidas todas as suas condições durante esse 

período. 
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10.3. As informações contidas na PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA  
poderão ser mantidas pela SESAB, para formação de base de dados 

licitatórios. 

11. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

11.1. O volume dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO deverá ser 
iniciado com carta de apresentação, devidamente assinada, 
conforme Modelo 6 constante no ANEXO I deste EDITAL, e conter 
os documentos indicados abaixo, de acordo com a natureza jurídica 

de cada PROPONENTE. 

11.2. Quando a PROPONENTE for pessoa jurídica deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

11.2.1. Para habilitação jurídica: 

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado vigente, 
devidamente registrado, inclusive com a última alteração registrada 
no registro empresarial que consolidou as disposições do estatuto, 

contrato social ou ato constitutivo; 

(ii) ata do ato societário que comprove a eleição dos administradores 
(diretores ou conselheiros, conforme o caso) da PROPONENTE, 

devidamente registrada no registro empresarial ou órgão competente 

11.2.2. Para qualificação econômico-financeira: 

(iii) apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, 
devidamente registrados no registro empresarial ou órgão 

competente; 

(iv) certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, 
expedida pelo distribuidor da comarca do município onde se 
encontra a sede da PROPONENTE. Em se tratando de sociedade 
não empresária ou outra forma de pessoa jurídica, certidão negativa 
expedida pelo distribuidor judicial das varas cíveis em geral 
(processo de execução) da comarca do município onde a 
PROPONENTE está sediada, datada de, no máximo, 90 (noventa) 
dias anteriores ao primeiro dia do PERÍODO PARA RECEBIMENTO 

DOS ENVELOPES; 

11.2.3. Para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 
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(i) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ; 

(ii) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou 

estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

(iii) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e junto ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

(iv) certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
relativamente aos tributos administrados pela RFB e à dívida ativa 

da União administrada pela PGFN; 

(v) prova de regularidade junto à Fazenda Estadual e Municipal 
(referente ao ISSQN) da sede da PROPONENTE, por meio de 
certidões emitidas em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes 
do primeiro dia do PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES; 

(vi) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943. 

11.2.4. Para qualificação técnica as PROPONENTES deverão apresentar os 

documentos consignados nos itens abaixo: 

11.2.4.1. Atestado(s) que comprove(m) a execução de empreendimento(s) em 
que o PROPONENTE tenha se responsabilizado pela realização de 
investimentos de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) ou 
mais, com recursos próprios ou de terceiros e retorno de longo 
prazo, superior a 5 (cinco) anos, observadas as seguintes 

condições: 

(i) é permitida a somatória de atestados, desde que ao menos um dos 
empreendimentos referidos nos atestados tenha investimentos de, 

no mínimo, R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais); e 

(ii) não serão admitidos atestados de empreendimentos com 

investimento inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais). 

11.2.4.2. Serão considerados como atestados para fins de atendimento do 

item 11.2.4.1: 
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(i) atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado contratantes da execução do empreendimento; 

(ii) atestados fornecidos pelas instituições financeiras que tenham 
concedido os financiamentos, desde que mencionado o respectivo 

empreendimento; ou 

(iii) declaração da PROPONENTE que indique os valores investidos 
com recursos próprios, acompanhada de cópia autenticada do 
contrato de prestação de serviços ou execução do empreendimento, 
ou de terceiros acompanhada de cópia autenticada de contrato de 

concessão de financiamento firmado com instituição financeira. 

11.2.4.3. Os valores descritos nos atestados previstos no item 11.2.4.1 serão 
atualizados, a partir da data da contratação do investimento, pelo 
IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE ou, na falta deste, por outro índice oficial de inflação. 

11.2.4.4. Observadas as regras descritas nos itens anteriores, os atestados e 
declarações poderão ser apresentados em nome de qualquer 

integrante do consórcio. 

11.2.4.5. Comprovação da execução de edificação de unidade hospitalar, com 
área construída total igual ou superior a 9.000 m2 (nove mil metros 

quadrados) de área útil; 

11.2.4.6. Comprovação da prestação dos seguintes serviços: 

(i) manutenção predial, caracterizada pela realização da manutenção 
preventiva em edificação com no mínimo 9.000m2 (nove mil metros 
quadrados) de área útil, de modo a garantir seu perfeito 
funcionamento e operação, incluindo os seguintes tipos de 
manutenção: (i) elétrica, (ii) hidráulica, (iii) civil, (iv) elevadores (v) 
sistema de combate à incêndio, (vi) pavimentação e (vii) controle 
fechado de televisão – CFTV, admitida a soma de atestados de 
serviços prestados concomitantemente por uma mesma empresa e 

suas AFILIADAS; 

(ii) manutenção predial, caracterizada pela realização da manutenção 
preventiva de unidades hospitalares com no mínimo 9.000m2 (nove 
mil metros quadrados) de área útil, de modo a garantir seu perfeito 
funcionamento e operação, incluindo os seguintes tipos de 
manutenção: (i) eletromecânica, (ii) ar condicionado, (iii) sistema de 
gases medicinais e (iv) controle de pragas, admitida a soma de 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concessão []/2012                 28 

atestados de serviços prestados concomitantemente por uma 

mesma empresa e suas AFILIADAS; 

(iii) serviços de segurança patrimonial, em área mínima de 9.000m2 

(nove mil metros quadrados). 

(iv) serviço de Engenharia Clínica em unidade hospitalar de pelo menos 
75 (setenta e cinco) leitos, incluindo, no mínimo, 10 (dez) leitos de 

UTI. 

(v) limpeza e desinfecção de unidade hospitalar em área mínima de 
9.000m2 (nove mil metros quadrados), admitida a soma de 
atestados de serviços prestados concomitantemente por uma 
mesma empresa e suas AFILIADAS; 

(vi) lavanderia, envolvendo a realização de processo de lavagem de, no 
mínimo, 15.000 (quinze mil) quilogramas por mês de roupas 
hospitalares e cirúrgicas, incluindo (a) a logística de recolhimento de 
roupa suja e disponibilização de roupa limpa, (b) lavagem de roupas 
e tecidos para condições ideais de reuso sob situações higiênico-
sanitárias adequadas, admitida a soma de atestados de serviços 
prestados concomitantemente por uma mesma empresa e suas 

AFILIADAS; 

(vii) serviço de nutrição e dietética (SND), caracterizado pelo 
fornecimento de dietas gerais para o público freqüentador de 
unidade hospitalar e para os funcionários, além de dietas especiais 
para pacientes, com volume mínimo de 20.000 (vinte mil) refeições 
mensais, incluindo café da manhã, almoço, jantar, lanche e ceia, 
admitida a soma de atestados de serviços prestados 

concomitantemente por uma mesma empresa e suas AFILIADAS; 

11.2.4.7. No caso de atestados que se refiram a empreendimento(s) 
desenvolvido(s) por consórcio de empresas, para determinação dos 
quantitativos exigidos no item 11.2.4.1, 11.2.4.5 e 11.2.4.6, será 
observada a proporção da participação da empresa detentora do 

atestado no respectivo consórcio. 

11.2.4.8. As exigências contidas nos itens 11.2.4.1, 11.2.4.5 e 11.2.4.6  
poderão ser comprovadas por meio de atestados das próprias 
PROPONENTES ou de suas AFILIADAS, e aquelas relativas aos 
itens 11.2.4.5 e 11.2.4.6 (i) a (iv) poderão ser atestadas ainda por 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concessão []/2012                 29 

meio de empresas SUBCONTRATADAS pelas PROPONENTES 

para este fim. 

11.2.4.8.1. A subcontratação deverá ser comprovada mediante apresentação de 

carta de compromisso, na forma do Modelo 4 constante no ANEXO I. 

11.2.5. Além dos documentos referidos acima, a PROPONENTE deverá 
apresentar, ainda, os seguintes documentos, devidamente 

acompanhados da comprovação dos poderes de seus signatários: 

(i) declaração de compromisso de cumprimento do disposto no artigo 
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme Modelo 7 

constante no ANEXO I deste EDITAL; 

(ii) declaração de que a PROPONENTE não se encontra em processo 
de (i) falência, (ii) recuperação judicial ou extrajudicial (iii) liquidação 
judicial ou extrajudicial, (iv) insolvência, (v) administração especial 
temporária ou (vi) intervenção, conforme Modelo 8 constante no 

ANEXO I deste EDITAL; 

(iii) declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 
LICITAÇÃO, conforme Modelo 9 constante no ANEXO I deste 

EDITAL; 

(iv) declaração de capacidade financeira, conforme Modelo 10 constante 
no ANEXO I deste EDITAL. A PROPONENTE deverá declarar que 
dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes 
para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e 
obtenção de recursos de terceiros necessários à consecução do 
objeto da CONCESSÃO, inclusive a obrigação de integralização no 
capital social da SPE no montante de, no mínimo, R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais), até a data de assinatura do CONTRATO; 

(v) minuta do estatuto social da SPE, que deverá conter disposições 
que não sejam contrárias às disposições ao disposto neste EDITAL e 

na MINUTA DO CONTRATO; 

(vi) minuta de eventuais acordos entre os futuros acionistas da SPE. 

11.3. Quando a PROPONENTE for instituição financeira deverá 
apresentar, além dos documentos referidos no item 11.2, o seguinte 

documento: 

(i) comprovação da autorização de funcionamento como instituição 

financeira, emitida pelo Banco Central do Brasil (BACEN).  
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11.4. Quando a PROPONENTE for entidade aberta ou fechada de 
previdência complementar deverá apresentar, além dos documentos 

referidos no item 11.2 acima, o seguinte documento: 

(i) comprovante de autorização expressa e específica quanto à 
constituição e funcionamento da entidade de previdência 
complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e 
declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não 
se encontram sob liquidação ou intervenção da Secretaria de 

Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. 

11.5. Quando a PROPONENTE for fundo de investimento deverá 
apresentar, além dos documentos referidos no item 11.2 acima, os 

seguintes documentos: 

(i) ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão 

competente; 

(ii) prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 

administrador em exercício; 

(iii) comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários; 

(iv) regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores 

alterações, se houver); 

(v) comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento 

perante o Registro de Títulos e Documentos competente; 

(vi) comprovação de que o fundo de investimento encontra-se 
devidamente autorizado pela assembléia de cotistas a participar da 
LICITAÇÃO e que o seu administrador pode representá-lo em todos 
os atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome 
do fundo de investimentos todas as obrigações e direitos que 

decorrem da LICITAÇÃO; 

(vii) comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do 
gestor do fundo de investimento, perante a COMISSÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS; 

(viii) certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, 
expedida pelo cartório(s) de distribuição da sede das mesmas, com 
data de até 90 (noventa) dias corridos anteriores ao primeiro dia do 

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 
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11.6. Quando a PROPONENTE for um consórcio de empresas, além dos 
documentos referidos no item 11.2 e, no que couber, nos itens 11.3 a 
11.5, deverá apresentar termo de compromisso de constituição de 
Consórcio, devidamente assinado e registrado no registro 

Empresarial competente, contendo, no mínimo: 

(a) denominação, organização e objetivo do consórcio;  

(b) qualificação das empresas consorciadas;  

(c) composição do consórcio com as respectivas participações das suas 

integrantes;  

(d) indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos 
que cumpram ao consórcio durante a LICITAÇÃO até a assinatura 

do CONTRATO;  

(e) previsão de responsabilidade solidária entre as empresas 

consorciadas referente aos atos relacionados à LICITAÇÃO; e  

(f) obrigação quanto à futura constituição da SPE, com a referência à 

participação de cada empresa consorciada no capital social da SPE. 

11.7. As certidões apresentadas para fins de atendimento às exigências 
de qualificação serão aceitas, salvo disposição contrária do EDITAL 
e quando delas não constar prazo de validade, se emitidas em até 
90 (noventa) dias antes do primeiro dia do PERÍODO DE 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 

11.8. A apresentação por parte da PROPONENTE de qualquer 
DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO falso ou inválido à época do 
PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ensejará sua 
desclassificação da LICITAÇÃO, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

11.9. A PROPONENTE se obriga a comunicar à SESAB, imediatamente 
após sua ocorrência, qualquer fato ou circunstância superveniente 
que altere suas condições de qualificação, sob pena de 
desclassificação da LICITAÇÃO, sem prejuízo à aplicação das 

sanções cabíveis. 

11.10. Dos Demais Documentos 

11.10.1. Caso a PROPONENTE seja empresa estrangeira deverá apresentar 
documentos compatíveis com aqueles exigidos nos itens 11.2 a 11.6, 

além de: 
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(i) os documentos de habilitação, autenticados pela autoridade consular 
brasileira de seu país de origem, e traduzidos por tradutor 
juramentado, na forma do disposto no §4º do art. 32 da lei n. 8.666, 

de 1993; 

(ii) procuração outorgada ao representante legal no Brasil, com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente por seus atos, acompanhada de documentos que 
comprovem os poderes do(s) outorgante(s), conforme modelo 13 

constante no Anexo I deste EDITAL; 

(iii) declaração de que, para participar da presente Concorrência, 
submeter-se-á à legislação da República Federativa do Brasil e de 
que renuncia ao direito de realizar eventual reclamação por via 
diplomática, conforme modelo 12 constante no ANEXO I deste 

EDITAL. 

11.10.2. Os Documentos de habilitação apresentados pelas PROPONENTES 
estrangeiras devem possibilitar a análise acerca da sua viabilidade, 

exigibilidade e eficácia. 

11.10.2.1. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos 
solicitados no EDITAL e/ou órgão(s) no país de origem que os 
autentique(m), deverá ser apresentada declaração, informando tal 
fato, emitida por representação diplomática ou órgão oficial do país 
de origem da PROPONENTE, devidamente autenticada pela 
autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida por 

tradutor juramentado. 

12. COMISSÃO DE OUTORGA 

12.1. A LICITAÇÃO será processada e julgada pela COMISSÃO DE 
OUTORGA, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessários à 

realização da LICITAÇÃO. 

12.1.1. A COMISSÃO DE OUTORGA poderá solicitar auxílio da 
BM&FBOVESPA, bem como de outros membros da administração 

pública estadual que não integrem a COMISSÃO DE OUTORGA. 

12.2. Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função 

legal, a COMISSÃO DE OUTORGA poderá: 

12.2.1. Solicitar às PROPONENTES, a qualquer momento, esclarecimentos 

sobre os documentos por elas apresentados;  
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12.2.2. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução da LICITAÇÃO, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente nos documentos 

apresentados pela PROPONENTE;  

12.2.3. Prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos de 
que trata o EDITAL, em caso de interesse público, caso fortuito ou 

força maior; e 

12.2.4. Na hipótese de alteração que afete de forma inequívoca a 
elaboração da GARANTIA DE PROPOSTA, da PROPOSTA 
ECONÔMICA ESCRITA e/ou dos DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO alterar (i) o PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES; e (ii) a data prevista para a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, prorrogando-se ou reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido. 

12.3. Qualquer alteração no EDITAL será publicada no DOE e nos demais 

meios utilizados para disponibilização da documentação. 

12.4. A recusa a fornecer esclarecimentos e documentos e em cumprir as 
exigências solicitadas pela COMISSÃO DE OUTORGA, nos prazos 
por ela determinados e de acordo com os termos deste EDITAL, 
poderá ensejar a desclassificação da PROPONENTE e a execução 

da GARANTIA DA PROPOSTA. 

13. Ordem dos Procedimentos da LICITAÇÃO 

13.1. O recebimento dos envelopes e a SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 
seguirão a ordem de eventos e cronograma indicados na tabela 

abaixo: 

Eventos Descrição do Evento Datas 

1 Publicação do EDITAL 18/12/2012 

2 Prazo para solicitação de esclarecimentos ao EDITAL de 18/12/2012 até 
11/01/2013 

3 Prazo para impugnação ao EDITAL de 18/12/2012 até 
17/01/2013 
(para as 
PROPONENTES) 
 
de 18/12/2012 até 
14/01/2013 
(para qualquer 
pessoa) 

4 Recebimento, pela COMISSÃO DE OUTORGA e membros da 
BM&FBOVESPA, de todas as vias dos volumes 
relativos a: 

PERÍODO DE 
RECEBIMENTO 

DOS 
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Eventos Descrição do Evento Datas 

(i) GARANTIA DA PROPOSTA; 

(ii) PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA; e 

(iii) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO. 

ENVELOPES 

5 Abertura e análise das vias dos volumes das GARANTIAS DAS 
PROPOSTAS das PROPONENTES pelos membros da 
BM&FBOVESPA e da COMISSÃO DE OUTORGA.  

SESSÃO 
PÚBLICA DE 
ABERTURA DA 
GARANTIA DA 
PROPOSTA 

6 Publicação, no sítio eletrônico www.saude.ba.gov.br/ppp/icom da 
decisão de julgamento das GARANTIAS DAS 
PROPOSTAS.  

Abertura do prazo para interposição de recursos contra a decisão de 
julgamento da GARANTIA DA PROPOSTA  

[●] 

7 Notificação das PROPONENTES da interposição de recursos e 

abertura de prazo para a impugnação aos recursos  
[●] 

8 Publicação, pela COMISSÃO DE OUTORGA, da decisão sobre os 
recursos e respectivas impugnações acerca do 
julgamento das GARANTIAS DA PROPOSTA. 

[●] 

9 Abertura e classificação das vias dos volumes das PROPOSTAS 
ECONÔMICAS ESCRITAS cuja GARANTIA DA 
PROPOSTA tiver sido classificada, após julgamento de 
eventuais recursos.  

Oferta de lances em viva voz das PROPONENTES classificadas 
mediante critérios previstos no item 13.2 deste 
EDITAL, em ordem inversa do menor valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA ofertado. 

Divulgação da ordem de classificação das PROPONENTES após 
etapa de lances em viva voz. 

SESSÃO 
PÚBLICA DO 

LEILÃO 

10 Publicação, pela COMISSÃO DE OUTORGA, no sítio eletrônico 
www.saude.ba.gov.br/ppp/icom da qualificação e da 
ordem de classificação das PROPOSTAS 
ECONÔMICAS ESCRITAS e de eventuais 
PROPONENTES desclassificadas pelo não 
atendimento a qualquer das condições estabelecidas 
no EDITAL. 

Início do prazo para interposição de recursos 

[●] 

11 Notificação das PROPONENTES da interposição de recursos e 
abertura de prazo para a respectiva impugnação. 

[●] 

12 Publicação, pela COMISSÃO DE OUTORGA, da decisão sobre os 
recursos e respectivas impugnações acerca do 
julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS 
ESCRITAS. 

[●] 

13 Abertura dos volumes dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 
apenas das PROPONENTES classificadas nos três 
primeiros lugares na ordem de classificação. 

[●] 

14 Publicação, pela COMISSÃO DE OUTORGA, do resultado da 
LICITAÇÃO, incluindo a decisão relativa à análise dos 
Documentos de Qualificação, correndo-se desta data o 
prazo para interposição de eventuais recursos acerca 
da análise dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO. 

[●] 

15 Notificação das PROPONENTES da interposição de recursos e [●] 
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Eventos Descrição do Evento Datas 

abertura de prazo para a impugnação aos recursos. 

16 Publicação, pela COMISSÃO DE OUTORGA, da decisão sobre os 
recursos e respectivas impugnações. 

[●] 

17 Homologação do Resultado da LICITAÇÃO pela SESAB. [●] 

18 Comprovação de atendimento, pela PROPONENTE vencedora, das 
condições prévias à assinatura do CONTRATO de 
CONCESSÃO, conforme indicado no item 16.4. 

[●] 

19 Assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO [●] 

 

13.2. Serão classificadas para participar da SESSÃO PÚBLICA DO 
LEILÃO, podendo apresentar lances em viva voz, as 
PROPONENTES cujo valor de CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 
MÁXIMA consignado em sua PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA  
seja, nos termos do art. 12, §1º, II, da Lei Federal n.º 11.079/2004, 
até 20% (vinte por cento) maior do que o menor valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA dentre todas as 

PROPOSTAS ECONÔMICAS ESCRITAS apresentadas. 

13.2.1. Após cada novo lance ofertado, promover-se-á a reclassificação das 

PROPONENTES participantes, na forma deste EDITAL. 

13.2.2. Cada PROPONENTE somente poderá ofertar lances que tornem 

sua proposta inferior a sua proposta imediatamente anterior.  

13.2.3. O primeiro lance será feito pela PROPONENTE com o maior valor 
de CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA dentre aquelas 
convocadas para a etapa de lances em viva voz e poderá ser de 
qualquer valor, desde que implique numa proposta inferior a sua 

proposta anterior.  

13.2.3.1. Se duas ou mais PROPONENTES apresentarem PROPOSTAS 
ECONÔMICAS ESCRITAS de igual valor, a ordem de propositura de 
lances será feita por sorteio, cabendo à primeira PROPONENTE 

sorteada realizar o primeiro lance. 

13.2.4. Na SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO a viva-voz, a critério do Diretor 
do Leilão, poderão ser fixados intervalos mínimos de valores a 

serem observados pelas PROPONENTES entre um e outro lance. 

  
13.3. A SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO poderá ser suspensa pela 

COMISSÃO DE OUTORGA ao final de cada uma das etapas acima 
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descritas, ao que indicará, se necessários, os prazos para 

interposição de recursos e respectivas impugnações. 

13.4. Encerrada a fase de lances em viva voz, a Comissão de Outorga 
divulgará a classificação final das PROPONENTES, iniciada com a 
Proponente com menor valor de CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 

MÁXIMA e, a partir daí, em ordem crescente. 

13.5. Caso haja renúncia expressa de todas as PROPONENTES ao 
direito de interpor recurso em relação a uma determinada fase da 
LICITAÇÃO, a COMISSÃO DE OUTORGA ao final da respectiva 
fase, ao seu critério, poderá iniciar, de imediato, a fase seguinte, 
mediante abertura e julgamento do volume de documentos 

subseqüente. 

14. Análise dos Documentos de Qualificação 

14.1. A COMISSÃO DE OUTORGA abrirá os volumes dos 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO apenas das PROPONENTES 

que se classificarem nos três primeiros lugares na classificação final. 

14.2. Caso a PROPONENTE classificada em primeiro lugar cumpra as 
exigências de habilitação, será declarada vencedora da LICITAÇÃO, 

sendo-lhe adjudicado o objeto. 

14.3. Caso a PROPONENTE classificada em primeiro lugar descumpra as 
exigências de habilitação, a vencedora da LICITAÇÃO será a 
PROPONENTE que, de acordo com a ordem de classificação final, 

atenda a essas exigências. 

14.4. Na hipótese de descumprimento das exigências de qualificação das 
três primeiras colocadas na classificação final das PROPOSTAS 
ECONÔMICAS ESCRITAS, abrir-se-ão, se for o caso, os 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO de tantas PROPONENTES 

classificadas quantas forem as inabilitadas. 

15. Recursos Administrativos 

15.1. As PROPONENTES que participarem da LICITAÇÃO poderão 
recorrer da decisão sobre a aceitação da GARANTIA DA 
PROPOSTA, das PROPOSTAS ECONÔMICAS ESCRITAS e da 
análise dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO da PROPONENTE 

vencedora. 
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15.1.1. O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da publicação da correspondente decisão. 

15.1.2. O recurso interposto será comunicado às demais PROPONENTES, 

que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

15.1.3. Os recursos e as impugnações aos recursos deverão ser dirigidos 
ao Secretário da Saúde do Estado da Bahia, por intermédio do 
presidente da COMISSÃO DE OUTORGA, que poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou encaminhá-los à 

alçada competente. 

15.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por 
representante(s) legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, 
procurador com poderes específicos ou qualquer pessoa 
substabelecida em tais poderes específicos, desde que instruídos 
com demonstração desses poderes, devendo ser protocolados na 

sede da SESAB, identificados como segue: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATIVO AO EDITAL DE CONCESSÃO 
N° 0008/2012 - CONCESSÃO 
PARA CONSTRUÇÃO E 
OPERAÇÃO DE UNIDADE 

HOSPITALAR. 

At. Sr. Secretário da Saúde do Estado da 

Bahia 

 
15.3. Concluídos o julgamento dos eventuais recursos, o resultado será 

divulgado no sítio eletrônico www.saude.ba.gov.br/ppp/icom e 

publicado no DOE.  

16. Homologação, Adjudicação e Assinatura do CONTRATO 

16.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO DE 
OUTORGA ao Secretário da Saúde do Estado da Bahia para 

homologação e posterior adjudicação. 
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16.2. A divulgação da PROPONENTE vencedora será realizada por meio 
de aviso a ser publicado no DOE e afixado no quadro de avisos 

existente na SESAB. 

16.3. O prazo para assinatura do CONTRATO será de 30 (trinta) dias 

contados a partir da publicação do ato de homologação. 

16.4. A assinatura do CONTRATO ficará condicionada à apresentação, 

pela adjudicatária, dos seguintes documentos à SESAB: 

16.4.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos da 

cláusula 19 da respectiva MINUTA DO CONTRATO; 

16.4.2. Prova de constituição da SPE, nos exatos termos da minuta 
apresentada pela PROPONENTE na fase de análise dos 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO, com a correspondente 
certidão do registro empresarial competente, bem como o respectivo 
comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas; 

16.4.3. Comprovação de integralização do capital social da SPE, em moeda 
corrente nacional de, no mínimo, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 

de reais);  

16.4.4. Apólices de seguro, nos termos da cláusula 18 da MINUTA DO 

CONTRATO; 

16.4.5. Comprovação de recolhimento de emolumentos à BM&FBOVESPA, 
correspondentes a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais), 
seguindo o procedimento descrito no MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO;  

16.4.6. Descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a 

SPE, contendo: 

16.4.6.1. descrição dos tipos de ações; 

16.4.6.2. acionistas e suas respectivas participações por tipo de ação; 

16.4.6.3. indicação da composição societária da CONCESSIONÁRIA, 
conforme aplicável, e de suas CONTROLADORAS, conforme 
definido na MINUTA DO CONTRATO, até o nível das pessoas 

físicas; 

16.4.6.4. acordos de acionista da SPE, quando aplicável; 
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16.4.6.5. identificação dos principais administradores, incluindo seus 

respectivos currículos; 

16.4.6.6. descritivo dos princípios de governança corporativa adotados na 

gestão da SPE; 

16.4.6.7. identificação das PARTES RELACIONADAS, conforme definido na 

MINUTA DO CONTRATO; 

16.4.6.8. plano de negócios atrelado a sua PROPOSTA ECONÔMICA 
ESCRITA  final, em face de eventual propositura de lance em viva 
voz, observadas as diretrizes e condicionantes estabelecidas no 

ANEXO III. 

16.4.6.8.1. O plano de negócios constitui mera referência e não vincula a 
Adjudicatária, nem atribui ao Poder Concedente a responsabilidade 

pela concretização das previsões e estudos nele estabelecidos. 

16.5. Cumpridas as exigências constantes do subitem anterior, a SPE e 
seus acionistas serão convocados pela SESAB para assinatura do 

CONTRATO. 

16.6. O prazo previsto no item 16.3 poderá ser prorrogado, até por igual 
período, se solicitado durante o seu transcurso pela PROPONENTE 
vencedora e desde que decorra de motivo justificado, aceito pela 

SESAB.  

16.6.1. Se, dentro do prazo de validade de sua PROPOSTA ECONÔMICA 
ESCRITA e após convocação, a SPE ou qualquer de suas acionistas 
se recusarem a assinar o CONTRATO, a SESAB executará, 
imediatamente, o total da GARANTIA DA PROPOSTA apresentada 
pela PROPONENTE vencedora, sem prejuízo da aplicação de 
multas ou de indenizações por perdas e danos sofridos pela 
Administração Pública nos casos em que o valor da GARANTIA DA 

PROPOSTA se mostrar insuficiente. 

16.6.2. Além do disposto no subitem anterior, a recusa a assinar o 
CONTRATO, sem justificativa aceita pela SESAB, dentro do prazo 
estabelecido, acarretará à adjudicatária individual, ou, no caso de 
consórcio, a todos os consorciados, a suspensão temporária de 
participação em licitação, o impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
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16.7. Se a PROPONENTE adjudicatária se recusar a assinar o 
CONTRATO no prazo estabelecido no item 16.3 ou em constituir a 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ou, ainda, se não 
cumprir qualquer das exigências prévias à assinatura do 
CONTRATO, fica a SESAB autorizada a convocar as demais 
PROPONENTES, na ordem de classificação para proceder na 
assinatura do CONTRATO, após verificação dos DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO, nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada. 

16.8. Na hipótese do item 16.7 e em virtude de fatos supervenientes, fica 
a SESAB autorizada a revogar a LICITAÇÃO, mediante proposta da 
COMISSÃO DE OUTORGA, devidamente justificada em prol do 

interesse público, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

16.9. O Secretário da Saúde do Estado da Bahia, de ofício ou por 
provocação de terceiros, deverá anular a LICITAÇÃO se verificada 

qualquer ilegalidade que não possa ser sanada.  

16.10. A nulidade da LICITAÇÃO implica a nulidade do CONTRATO, não 
gerando obrigação de indenizar por parte do PODER 
CONCEDENTE, observado o disposto no art. 128 da Lei Estadual nº 

9.433, de 1º de março de 2005.  

16.11. A SESAB poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas da LICITAÇÃO, 
nos termos da legislação aplicável, sem que caiba às 
PROPONENTES direito a indenização ou reembolso de custos e 

despesas a qualquer título. 

16.12. Serão inutilizadas todas as vias dos volumes das GARANTIAS DE 
PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO que não 
forem retiradas pelas demais PROPONENTES no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da assinatura do CONTRATO. 
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Parte IV – Disposições Relativas ao CONTRATO 
 
17. Da CONCESSIONÁRIA 

17.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, na forma de sociedade por 
ações, constituída de acordo com a lei brasileira, com a finalidade 

exclusiva de operar a CONCESSÃO. 

17.2. O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA será de R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais). 

17.2.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o PRAZO DA 
CONCESSÃO, reduzir o seu capital social abaixo do valor mínimo 
acima especificado, sem prévia e expressa autorização da SESAB, 

conforme o regime estabelecido na MINUTA DO CONTRATO.  

17.2.2. Para os fins deste item 17.2, o exercício social da 
CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO 

coincidirão com o ano civil. 

17.3. A participação de capitais não nacionais na CONCESSIONÁRIA 

obedecerá à legislação brasileira em vigor.  

17.4. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os direitos 
emergentes da CONCESSÃO para obtenção de financiamentos 
relacionados a investimentos de interesse dos serviços objeto da 
CONCESSÃO, desde que não comprometa a sua continuidade e 
adequada prestação do serviço, o que deverá ser devidamente 

comprovado perante a SESAB. 

17.5. Sem prejuízo da regulamentação da SESAB, a titularidade do 
CONTROLE da CONCESSIONÁRIA deverá ser exercida pela 
PROPONENTE vencedora, ressalvada a transferência do 

CONTROLE: 

17.5.1. Aos seus financiadores, nos moldes do disposto na cláusula 21 da 

MINUTA DO CONTRATO; e 

17.5.2. A terceiros, mediante prévia autorização da SESAB, nos moldes do 
disposto na cláusula 21 da MINUTA DO CONTRATO, o que só 
poderá ocorrer após 4 (quatro) anos da data de assinatura do 

CONTRATO. 

17.6. O patrimônio líquido da CONCESSIONÁRIA deverá sempre 
corresponder, no mínimo, à terça parte do seu capital social, 
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obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a elevar seu valor sempre que 

este se encontre abaixo do limite estabelecido.  

17.7. A CONCESSIONÁRIA se vincula pelos atos referentes à operação 
da CONCESSÃO, durante todo o PRAZO DE CONCESSÃO, ao 
disposto no CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela 
apresentada e aos respectivos documentos contratuais, bem como à 

legislação e regulamentação estadual e federal. 

18. Serviços da CONCESSÃO 

18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá operar a CONCESSÃO de acordo 
com as disposições do CONTRATO, atendendo integralmente ao 
disposto nas especificações mínimas dos serviços, presentes no 
ANEXOS 2, 3, 11 da MINUTA DO CONTRATO, e, especialmente 
quanto ao ÍNDICE DE DESEMPENHO, referidos no ANEXO 4 DA 

MINUTA DO CONTRATO. 

18.2. Exceto quando previsto em sentido contrário, as soluções e métodos 
utilizados no ANEXOS 2, 3, 11  da MINUTA DO CONTRATO para os 
serviços serão meramente indicativos, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA a escolha daqueles que julgar mais adequados, 
desde que assegure o cumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO, 
constantes do ANEXO 4 DA MINUTA DO CONTRATO, e as 
especificações técnicas mínimas previstas no ANEXOS 2, 3, 11 da 

MINUTA DO CONTRATO. 

18.3. Cabe à PROPONENTE, com base em seus próprios critérios de 
dimensionamento, a responsabilidade exclusiva na determinação 
dos quantitativos necessários para os investimentos e serviços 
previstos para a CONCESSÃO e para o cumprimento do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO previstos no ANEXO 4 da MINUTA DO CONTRATO, 

a exceção do disposto no ANEXO 2. 
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Parte V – Anexos 
 
Constituem parte integrante do EDITAL os seguintes ANEXOS: 

Anexo I: Modelos das declarações e compromissos previstos no EDITAL: 

•••• Modelo 1: Solicitação de Esclarecimentos 

•••• Modelo 2: Termos e Condições Mínimas do Seguro-Garantia 

•••• Modelo 3: Modelo de Fiança Bancária 

•••• Modelo 4: Modelo de Carta de Compromisso de Subcontratação 

•••• Modelo 5: Modelo de Carta de Apresentação da Proposta 

ECONÔMICA ESCRITA  

•••• Modelo 6: Modelo de Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS 
DE QUALIFICAÇÃO 

•••• Modelo 7: Modelo de Carta de Declaração de Atendimento ao 

Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

•••• Modelo 8: Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de 
Procedimento Falimentar, Recuperação Judicial, Extrajudicial ou 

Regime de Insolvência 

•••• Modelo 9: Modelo de Carta de Declaração de Ausência de 

Impedimento para Participação da LICITAÇÃO  

••••  Modelo 10: Modelo de Carta de Declaração de Capacidade 

Financeira 

•••• Modelo 11: Modelo de procuração  

•••• Modelo 12: Modelo de PROPONENTE Estrangeira – submissão à 

legislação brasileira  

•••• Modelo 13: Modelo de Procuração de PROPONENTE Estrangeira 

•••• Modelo 14: Modelo de Carta de Compromisso 

Anexo II: MINUTA DO CONTRATO de CONCESSÃO Administrativa 

Anexo III: Plano de Negócios 

Anexo IV: Análise de Orientação Prévia da Prefeitura Municipal de Salvador 

Anexo V: Declaração de Isenção de Licença Ambiental para a UNIDADE 

HOSPITALAR 
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Anexo VI: MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
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Modelo 1: Solicitação de Esclarecimentos 

 

[local], [●] de [●] de 2012 

 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400 – Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: Edital de CONCESSÃO nº 0008/2012 - Solicitação de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

[PROPONENTE], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte 

solicitação de esclarecimentos relativa ao EDITAL.  

Número da 
questão 

formulada 
Item do EDITAL Esclarecimento solicitado 

Número da questão atribuída 
pela SESAB e que constará da 

ata de esclarecimento 

1 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 
de esclarecimento desejado em 
forma de pergunta deixar em branco 

2 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 
de esclarecimento desejado em 
forma de pergunta deixar em branco 

3 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 
de esclarecimento desejado em 
forma de pergunta deixar em branco 

N 

Inserir item do EDITAL ao 
qual se refere o 
esclarecimento solicitado 

Escrever de forma clara o pedido 
de esclarecimento desejado em 
forma de pergunta deixar em branco 

Atenciosamente, 

[PROPONENTE] 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 

Endereço eletrônico: [●] 
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Modelo 2: Termos e Condições Mínimas do Seguro-Garantia 

1 Tomador 

1.1 PROPONENTE 

2 Segurado  

2.1 SESAB. 

3 Objeto do Seguro  

3.1 Garantir a indenização, no montante de até R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil Reais), no caso de o PROPONENTE 
descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do 
EDITAL, incluindo a recusa em assinar o CONTRATO de 
CONCESSÃO ou não atendimento das exigências para a sua 
assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no EDITAL.  

4 Instrumento 

4.1 Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora 
devidamente constituída e autorizada a operar pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os 
termos dos atos normativos da SUSEP.  

5 Valor da Garantia  

5.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de 
indenização de até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
Reais). 

6 Prazo 

6.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de 
vigência de 180 (cento e oitenta) dias a contar do último dia do 
Período para Recebimento dos Envelopes, renováveis nas 
hipóteses previstas no EDITAL de CONCESSÃO nº 0008/2012. 

7 Disposições Adicionais 

7.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes 
disposições adicionais: 

(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os 
termos e condições do EDITAL de CONCESSÃO nº 

0008/2012;  
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(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento 
dos montantes aqui previstos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos 
os documentos relacionados pela Seguradora como 

necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e 

(iii) O direito de o Segurado exigir da Seguradora a 
indenização devida pelo descumprimento pelo Tomador 
das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, 

quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador. 

8 Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO 
terão os significados a eles atribuídos no EDITAL.  
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Modelo 3: Fiança Bancária 

[local], [●] de [●] de 2012 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400 – Lado B 

Salvador/Bahia 

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº. [●] (“Carta de Fiança”) 

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais) 

1 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no 
C.N.P.J.M.F. sob nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus 
eventuais sucessores, obriga-se perante a Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia (“SESAB”) como fiador solidário da [●], com sede em [●], inscrita 
no C.N.P.J.M.F. sob nº.[●] (“Afiançada”), com expressa renúncia dos 
direitos previstos nos artigos nºs 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº. 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e art. 595 do 
Código de Processo Civil Brasileiro, pelo fiel cumprimento de todas as 
obrigações assumidas pela Afiançada no procedimento licitatório descrito 
no EDITAL de CONCESSÃO nº 0008/2012, cujos termos, disposições e 

condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 

2 Obriga-se o Banco Fiador a pagar à SESAB o valor total de até R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais) (“Fiança”) no caso de 
a Afiançada descumprir quaisquer de suas obrigações, decorrentes da Lei 
ou do EDITAL de CONCESSÃO n º 0008/2012, incluindo a recusa em 
assinar o CONTRATO de CONCESSÃO ou não atendimento das 
exigências para a sua assinatura, nas condições e nos prazos 

estabelecidos no referido EDITAL. 

3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, 
pelos prejuízos causados pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando, 
a multas aplicadas pela SESAB relacionadas ao certame licitatório, 
comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes prejuízos 
quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação 

escrita encaminhada pela SESAB. 
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4 O Banco Fiador obriga-se, antes de considerar vencida a presente fiança, 
a obter da SESAB, a confirmação da liberação da Afiançada em relação 

às obrigações ora garantidas. 

5 O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada 
ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da 

obrigação assumida perante a SESAB nos termos desta Carta de Fiança. 

6 Na hipótese de a SESAB ingressar em juízo para demandar o 
cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, 
fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, 

judiciais ou extrajudiciais. 

7 A Fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do 
último dia do Período para Recebimento dos Envelopes, conforme as 
condições mencionadas no item 9 do EDITAL de CONCESSÃO nº 

0008/2012, renovável na forma do EDITAL. 

8 Declara o Banco Fiador que:  

8.1 A presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, 
observando integralmente os regulamentos do Banco Central do 
Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da 

Legislação Bancária aplicável;  

8.2 Os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 

Fiança em seu nome e em sua responsabilidade; e  

8.3 Está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas 
de Fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no 
montante de até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
Reais), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados 

pelo Banco Central do Brasil. 

9 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de 
Fiança terão os significados a eles atribuídos no EDITAL de 

CONCESSÃO nº 0008/2012. 

 

______________________________________________ 

[assinatura dos representantes legais com firma reconhecida] 

_________________________________ 

Testemunha 

_______________________________ 

Testemunha 
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Modelo 4: Carta de Compromisso de Subcontratação 

[local], [●] de [●] de 2012 

À Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Carta de Compromisso de 
Subcontratação. 

Prezados Senhores, 

Atendendo à convocação da SESAB e em observância às exigências 
estabelecidas no EDITAL, a ___________________[qualificação] na condição de 
PROPONENTE e a ____________________[qualificação] na condição de 
SUBCONTRATADA resolvem celebrar o presente Compromisso de 

Subcontratação.  

Por meio deste Compromisso de Subcontratação as partes se comprometem a, 
em sendo a PROPONENTE contratada para a prestação dos serviços objeto 
do CONTRATO de CONCESSÃO, celebrar contrato para prestação dos 
seguintes serviços:_________________(“SERVIÇOS SUBCONTRATADOS”), 
os quais serão executados no âmbito da CONCESSÃO, exclusivamente pela 
SUBCONTRATADA, pelo prazo mínimo de 04 (quatro) anos, contados a partir 

da data do início da prestação dos referidos serviços. 

Nesse sentido, a SUBCONTRATADA declara que: 

i. Os atestados e demais documentos apresentados são válidos 

para todos os efeitos legais; 

ii. Concorda, integralmente e sem qualquer restrição, com as 

condições estabelecidas no EDITAL em referência; 

iii. Cumpre integralmente todas as condições técnicas 
estabelecidas nos itens ________[11.2.4.5 e/ou 11.2.4.6 (i) e/ou 
11.2.4.6 (ii) e/ou 11.2.4.6 (iii) e/ou 11.2.4.6 (iv)]  do EDITAL em 

referência. 

iv. Tem plena capacitação para a execução dos SERVIÇOS 
SUBCONTRATADOS, possuindo experiência comprovada nos 

termos dos atestados técnicos apresentados; 

v. Temos pleno conhecimento das condições de execução dos 

SERVIÇOS SUBCONTRATADOS; e 
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vi. Assume, desde já, a integral responsabilidade pela realização 
dos SERVIÇOS SUBCONTRATADOS em conformidade com o 
disposto no CONTRATO de CONCESSÃO e seus ANEXOS, 
observados os regulamentos próprios e outros diplomas legais 

aplicáveis à prestação dos SERVIÇOS SUBCONTRATADOS. 

E a PROPONENTE declara que: 

i. Na condição de CONCESSIONÁRIA, contratará a 
SUBCONTRATADA para a prestação dos SERVIÇOS 

SUBCONTRATADOS; 

ii. A SUBCONTRATADA prestará os SERVIÇOS 
SUBCONTRATDOS no âmbito da CONCESSÃO em caráter de 

exclusividade; 

iii. Renovará, sucessivamente e sem interrupção, pelo período 
mínimo de 04 (quatro) anos o contrato de prestação de 
SERVIÇOS SUBCONTRATADOS com a SUBCONTRATADA, 
salvo por motivo justificado e aceito pelo PODER 
CONCEDENTE, devendo substituí-la por empresa com 

qualificação técnica igual ou superior. 

iv. Renovará, sucessivamente e sem interrupção, pelo período 
mínimo de 04 (quatro) anos o contrato de prestação de 
SERVIÇOS SUBCONTRATADOS com a SUBCONTRATADA, 
salvo a requerimento do PODER CONCEDENTE, o qual poderá, 
antes do período mínimo de quatro anos solicitar, 

justificadamente, a substituição da SUBCONTRATADA. 

Em virtude dos compromissos ora assumidos, seguem anexados a esta os 

seguintes documentos:  

• ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado vigente, 
devidamente registrado, inclusive com a última alteração registrada 
no registro empresarial que consolidou as disposições do estatuto, 

contrato social ou ato constitutivo da SUBCONTRATADA; 

• ata do ato societário que comprove a eleição dos administradores 
(diretores ou conselheiros, conforme o caso) da SUBCONTRATADA, 

devidamente registrada no registro empresarial ou órgão competente 

Atenciosamente, 
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________________________________________ 
[PROPONENTE] 
[representante legal]  

________________________________________ 
[SUBCONTRATADA] 
[representante legal]  
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Modelo 5: Carta de Apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA  

[local], [●] de [●] de 2012 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – PROPOSTA ECONÔMICA 
ESCRITA . 

 

Prezados Senhores, 

 

1 Atendendo à convocação da SESAB, apresentamos nossa PROPOSTA 
ECONÔMICA ESCRITA para execução do objeto da LICITAÇÃO em 

referência. 

2 Propomos, como CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA a ser paga pelo 
PODER CONCEDENTE, para operação da CONCESSÃO objeto do 
presente certame licitatório conforme definidos no EDITAL de 
CONCESSÃO nº 0008/2012, o valor de R$ [●] (● Reais), na data-base do 

último dia do Período para Recebimento dos Envelopes. 

3 Declaramos, expressamente, que: 

a. A presente PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA  é válida por 1 
(um) ano, contado do último dia do PERÍODO PARA 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, conforme especificado no 

EDITAL de CONCESSÃO; 

b. Foram considerados no cálculo dos valores propostos no item 
“2” acima todos os encargos, tributos, custos e despesas 
necessários à execução da CONCESSÃO, conforme elementos do 

EDITAL e da MINUTA DO CONTRATO; 

c. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as 

condições da contratação estabelecidas no EDITAL em referência; 
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d. Confirmamos que temos pleno conhecimento da UNIDADE 
HOSPITALAR objeto da CONCESSÃO, bem como das condições 

de execução do CONTRATO;  

e. Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela 
realização dos trabalhos em conformidade com o disposto no 
CONTRATO de CONCESSÃO e seus ANEXOS, pelos 
regulamentos próprios à prestação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS e do PODER CONCEDENTE e por outros 

diplomas legais aplicáveis; e 

f. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos 

contidos no EDITAL em referência. 

Atenciosamente, 

________________________________________ 
[PROPONENTE] 
[representante legal]  
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Modelo 6: Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

[local], [●] de [●] de 2012 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Apresentação dos 
DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

Prezados Senhores, 

1 [PROPONENTE] (“PROPONENTE”), por seus representante(s) legal(is), 
apresenta anexos os documentos para sua qualificação no certame 
licitatório em referência, nos termos do item 11 do EDITAL em referência, 
organizados consoante a ordem ali estabelecida, refletida no anexo 

índice. 

2 A PROPONENTE declara expressamente que tem pleno conhecimento 
dos termos do EDITAL em referência e que os aceita integralmente, em 
especial, no que tange às faculdades conferidas à COMISSÃO DE 
OUTORGA de conduzir diligências especiais para verificar a veracidade 
dos documentos apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos 

necessários para elucidar as informações neles contidas.  

3 A PROPONENTE declara expressamente que atendeu a todos os 
requisitos e critérios para qualificação e apresentou os DOCUMENTOS 
DE QUALIFICAÇÃO, conforme definido no EDITAL de CONCESSÃO n° 

0008/2012, de forma correta. 

4 A PROPONENTE declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos 

em cada detalhe. 

____________________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 7: Carta de Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal 

[local], [●] de [●] de 2012 

 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Declaração de Atendimento ao 

Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 11.2.5 (i) do EDITAL em referência, a 
[PROPONENTE], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as 
penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que 
se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição 

Federal. 

 

 

_________________________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 8: Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, 
Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência 

[local], [●] de [●] de 2012 

 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Declaração de Inexistência de 

Processo Falimentar 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 11.2.5 (ii) do EDITAL em referência, a 
[PROPONENTE], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as 
penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que 
não se encontra em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial 

temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente. 

 

 

_________________________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 9: Carta de Declaração de Ausência de Impedimento para 
Participação da LICITAÇÃO 

[local], [●] de [●] de 2012 

 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Declaração de Ausência de 

Impedimento para Participação Da LICITAÇÃO  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 11.2.5 (iii) do EDITAL em referência, a 
[PROPONENTE], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as 
penas da legislação aplicável, que não está impedida de participar de licitações 

públicas nem de contratar com a Administração. 

 

 

_________________________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 10: Modelo de Carta de Declaração de Capacidade Financeira 

[local], [●] de [●] de 2012 

 

À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 – Declaração de Capacidade 

Financeira 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 11.2.5 (iv) do EDITAL em referência, a 
[PROPONENTE], por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as 
penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos 
financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos 
próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da CONCESSÃO. 
Declara, além disso, que (i) tem credibilidade no mercado para contratar todos 
os seguros necessários à consecução do objeto da CONCESSÃO e (ii) dispõe 
ou tem capacidade de obter os recursos para a integralização em moeda 
corrente nacional de, no mínimo, R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), 
no capital social da sociedade de propósito específico (a ser constituída nos 
termos do referido EDITAL) até a assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, 

conforme definido e descrito no EDITAL em referência. 

 

 

_________________________________________ 

[PROPONENTE] 

[representante legal] 

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concessão []/2012                 61 

Modelo 11: Procuração 

Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [qualificação], 
doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores, os Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, 
independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na 
República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele: 

(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 
departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e 
quaisquer agências governamentais, incluindo a Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (“SESAB”), para estabelecer e manter entendimentos 
com referidas entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, 
para receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer 
e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos 
e para praticar os atos necessários durante a realização do certame 
licitatório descrito no EDITAL de CONCESSÃO nº 0008/2012, inclusive 
para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; e, em 

especial: 

(i) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da 
Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer acordos, 

dar e receber quitação em nome da Outorgante; 

(ii) representar a Outorgante na defesa de seus interesses 
em Juízo, em qualquer instância e perante qualquer 
Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de 
advogados, com poderes especiais para confessar, 
transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; 

e 

(iii) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com 
reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui 
conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas.  

Esta procuração tem prazo de validade indeterminado. 

[local], [●] de [●] de 2012 
_____________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 12: Modelo de Declaração Formal de Expressa Submissão à 

Legislação Brasileira e de Renúncia de Reclamação por via Diplomática 

 

[local], [●] de [●] de 2012  

 

À  

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B 

Salvador/Bahia 

 

Ref.: EDITAL de CONCESSÃO n° 0008/2012 - Declaração Formal de 

Expressa Submissão à Legislação Brasileira e de Renúncia de 

Reclamação por Via Diplomática  

 

Prezados Senhores,  

 

Em atendimento ao item 11.10.1 (iii) do EDITAL em referência, a 

[PROPONENTE], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, para 

os devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira e 

renúncia integral de reclamar, por quaisquer motivos de fato ou de direito, por 

via diplomática.  

 

_____________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Modelo 13: Modelo de Procuração (PROPONENTE Estrangeira) 
 
Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [qualificação], 
doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores, os Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, 
independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na 
República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele:  
 
(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 
departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 
agências governamentais, incluindo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia  
- SESAB, para estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades 
públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação e 
notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para 
requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários 
durante a realização do certame licitatório descrito no EDITAL de 
CONCESSÃO nº 0008/2012, inclusive para interpor recursos e renunciar ao 
direito de interpor recursos;  

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 
qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da 
Outorgante;  

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 
qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a 
contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, 
desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;  

(d) receber citação para ações judiciais; e  

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 
qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que 
julgarem apropriadas.  
 
Esta procuração tem prazo de validade indeterminado.  
 
 
[local], [●] de [●] de 2012  
 

_____________________________ 
[PROPONENTE] 

[representante legal] 
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Anexo II: MINUTA DO CONTRATO 
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CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

Aos [_] dias do mês de [_] de 2012, pelo presente instrumento, de um lado, na 
qualidade de contratante: 

O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia, doravante denominada “SESAB”, integrante da Administração Estadual 
direta, com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, 4ª 
Avenida, nº 400, Lado B, neste ato representado pelo Secretário Estadual da 
Saúde, Sr. [_], [qualificação], nomeado pelo Decreto de [_], publicado no Diário 
Oficial do Estado de [_]; 

e de outro lado, na qualidade de “CONCESSIONÁRIA”, doravante assim 
denominada: 

[_], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [_], na 
[endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da 
Fazenda, sob o nº [_], neste ato devidamente representada pelos Srs. [_], 
[qualificação]; 

SESAB e CONCESSIONÁRIA doravante denominadas, em conjunto, como 
“Partes” e, individualmente, como “Parte” 

E, na qualidade de interveniente-anuente, a Agência de Fomento do Estado 
da Bahia S.A., doravante denominada “Desenbahia”, pessoa jurídica de 
direito privado, constituída como sociedade anônima de capital fechado, 
conforme autorização da Lei Estadual n° 2.321, de 11 de abril de 1966, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o n.º 
15.163.587/0001-27, com sede em Salvador, Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 
776 – Caminho das Árvores, neste ato representada por seus Diretores, Sr. [_], 
[qualificação] e Sr. [_], [qualificação]. 

CONSIDERANDO QUE 

(A) O PODER CONCEDENTE decidiu atribuir à iniciativa privada a construção, 
gestão e operação exclusivamente de SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, 
mediante concessão administrativa, da UNIDADE HOSPITALAR, conforme 
autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, por meio do Despacho nº s/n, de 17 
de dezembro de 2012; 

(B) Em virtude da decisão mencionada no considerando anterior, a SESAB, de 
acordo com as competências legais que lhe foram atribuídas, realizou o 
procedimento licitatório, cujo objeto foi adjudicado à CONCESSIONÁRIA, em 
conformidade com ato da COMISSÃO DE OUTORGA, publicado no DOE de 
[_], resolvem as Partes celebrar o presente CONTRATO de Concessão 
(“CONTRATO”), de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Disposições Iniciais 

1.1. Definições 

1.1.1. Para os fins do presente CONTRATO, e sem prejuízo de outras 
definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se 

às respectivas expressões quando escritos em caixa alta: 

i. AGENTE DE PAGAMENTO: significa o agente de pagamentos 
à CONCESSIONÁRIA, atuando em nome e lugar do PODER 
CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO DE NOMEAÇÃO 
DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 
CONTAS, cuja atribuição será a administração de conta 
bancária na qual serão depositados os valores das 
Contraprestações Mensais Efetivas pagas pelo PODER 
CONCEDENTE. 

ii. ANEXO: cada um dos documentos anexos do CONTRATO. 

iii. ANEXO DO EDITAL: cada um dos documentos anexos ao 
EDITAL. 

iv. ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia 
especial, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei 
Federal n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999.  

v. BENS DA CONCESSÃO: todos os bens utilizados na operação 
e manutenção da UNIDADE HOSPITALAR, independente de 
terem sido transferidos à CONCESSIONÁRIA ou adquiridos, 
arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA ao longo do 
PRAZO DA CONCESSÃO. 

vi. BENS REVERSÍVEIS: são BENS DA CONCESSÃO 
indispensáveis à continuidade dos serviços relacionados à 
CONCESSÃO que ao término do CONTRATO são transferidos 
ao patrimônio do PODER CONCEDENTE, nos termos do 
ANEXO 9 do CONTRATO. 

vii. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR: evento 
imprevisível, inevitável e/ou irresistível, que afeta a execução 
contratual, tais como, sem se limitar a, inundações, tremores 
de terra, guerras;  
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viii. CCI: Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio 
Internacional; 

ix. CENTRO DE ESTUDOS: espaço destinado à realização de 
preservação da memória e atividades de ensino e pesquisadas 
conforme descritas no ANEXO 11; 

x. COMISSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO 
ICOM/CONCESSIONÁRIA: órgão composto por 
representantes do PODER CONCEDENTE e da 
CONCESSIONÁRIA, nos termos no ANEXO 10 do 
CONTRATO, objetivando o alinhamento da execução das 
atividades entre o ICOM/SESAB (Serviços Assistenciais) e a 
CONCESSIONÁRIA (SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS) com 
vistas à prestação de serviços adequados aos usuários SUS e 
aos demais parceiros da UNIDADE HOSPITALAR; 
 

xi. COMISSÃO DE OUTORGA: comissão especial instituída pela 
Portaria SESAB n.º 1.544, de 30 de outubro de 2012, publicada 
no DOE de 31 de outubro de 2012, que será responsável por 
receber, examinar e julgar todos os documentos e conduzir os 
procedimentos relativos à LICITAÇÃO. 

xii. COMISSIONAMENTO: fase de avaliação, calibração e testes da 
edificação, instalações, sistemas, equipamentos e mobiliário 
adquiridos, pela CONCESSIONÁRIA, de modo a confirmar que 
foram projetados, construídos e instalados de acordo com as 
premissas contratualmente estabelecidas. 

xiii. CONCESSÃO: CONCESSÃO administrativa da prestação de 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS na UNIDADE 
HOSPITALAR, precedida da sua construção, nos termos, prazo 
e condições estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS.  

xiv. CONCESSIONÁRIA: SPE, conforme definida abaixo, a ser 
constituída de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil, com a finalidade exclusiva de operar a CONCESSÃO. 

xv. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA: valor máximo que 
será pago anualmente à CONCESSIONÁRIA, caso esta logre 
atingir os valores máximos definidos no ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, na forma do CONTRATO. 
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xvi. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que 
será pago mensalmente à CONCESSIONÁRIA, de acordo com 
as apurações trimestrais do cumprimento do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, na forma do CONTRATO. 

xvii. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: valor 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, a ser pago 
mensalmente à CONCESSIONÁRIA, que poderá ser reduzido 
após apurações trimestrais do cumprimento ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, na forma do CONTRATO e ANEXO 4. 

xviii. CONTRATO: CONTRATO de CONCESSÃO prestação de 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS na UNIDADE 
HOSPITALAR, precedida da sua construção, a ser celebrado 
entre o Estado da Bahia, representado pela SESAB, e a 
CONCESSIONÁRIA, que será regido pelas leis do Estado da 
Bahia e da República Federativa do Brasil. 

xix. CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO 
E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS: contrato celebrado entre o 
AGENTE DE PAGAMENTO, o PODER CONCEDENTE, a 
DESENBAHIA, nos termos do qual é estabelecido mecanismo 
de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e 
de vinculação das receitas do FPE como mecanismo de 
pagamento à CONCESSIONÁRIA, na forma da Lei Estadual nº 
11.477/2009, cuja cópia encontra-se no ANEXO 8. 

xx. CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento 
cujo CONTROLE é exercido por outra pessoa ou fundo de 
investimento. 

xxi. CONTROLADORA: qualquer pessoa ou fundo de investimento 
que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de 
investimento. 

xxii. CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle 
comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: 
(i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a 
maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria 
dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de 
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investimento ou entidades de previdência complementar, 
conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades 
sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, 
fundo de investimento ou entidade de previdência 
complementar 

xxiii. DATA DA ASSUNÇÃO: data em que o PODER 
CONCEDENTE transfere à CONCESSIONÁRIA o bem imóvel 
para a construção da UNIDADE HOSPITALAR mediante 
assinatura do Termo Inicial de Arrolamento e Transferência de 
Bens, conforme modelo do ANEXO 1.  

xxiv. DESENBAHIA: Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A., 
instituída pela Lei Estadual n. 7.133 de 21 de julho de 1997. 

xxv. DOE: Diário Oficial do Estado da Bahia. 

xxvi. EDITAL: o EDITAL de Concessão n° 0008/2012 e todos os 
seus Anexos. 

xxvii. EMPRESA DE FACILITIES: Entende-se por empresas de 
facilities aquelas cujo objeto social abrange pelo menos três 
dos seguintes serviços: (i) segurança patrimonial, (ii) 
higienização/limpeza, (iii) jardinagem/paisagismo, (iv) serviço 
de nutrição e dietética, (v) recepção, (vi) portaria, (vii) 
manutenção predial, (viii) lavanderia, (ix) serviço de bombeiro 
civil e (x) serviço de Engenharia Clínica. 

xxviii. FESBA: Fundo Estadual de Saúde da Bahia, instituído pela Lei 
Estadual n.º 6.581, de 4 de maio de 1994 e regulamentado 
pelo Decreto Estadual n.º 3.916, de 26 de dezembro de 1994. 

xxix. FPE: é o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal. 

xxx. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do 
fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida 
pela CONCESSIONÁRIA em favor da SESAB, nos montantes 
e nos termos definidos no CONTRATO. 

xxxi. ÍNDICE DE DESEMPENHO: nota obtida segundo o conjunto 
de parâmetros medidores da qualidade dos serviços prestados, 
que contribuirão para determinar o valor da 
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CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à 
CONCESSIONÁRIA, na forma da Cláusula 14 e do ANEXO 4 
do CONTRATO. 

xxxii. LICITAÇÃO: o conjunto de procedimentos realizados para a 
delegação e contratação da CONCESSÃO. 

xxxiii. MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: manual a 
ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo 
PODER CONCEDENTE objetivando integrar todas as ações 
necessárias à prestação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS, em que descreverá, de forma detalhada, as 
rotinas necessárias à observância do fiel cumprimento do 
objeto do CONTRATO, podendo ser alterado, desde que em 
comum acordo entre as partes e que não conflite com o 
CONTRATO, que prevalecerá.  

xxxiv. MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: 
mecanismos previstos para a coordenação, integração, 
controle, monitoramento e fiscalização do objeto do 
CONTRATO, nos quais estão previstas a COMISSÃO DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DO ICOM/CONCESSIONÁRIA, a 
Comissão de Controle e Acompanhamento da SESAB/ICOM, o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a Comissão do Componente 
Estadual de Auditoria do SUS/BA e a Comissão de Mediação, 
sem prejuízo da ação de outros mecanismos instituídos no 
âmbito do poder público. 

xxxv. MECANISMOS TRANSITÓRIOS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA: relacionados às Comissões Transitórias a 
serem constituídas para as fases de recebimento do projeto, 
das obras e dos equipamentos. 

xxxvi. NORMAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO 
BRASIL: conjunto de normas e práticas contábeis definidas 
pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis e conforme 
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
aplicável a companhias abertas. 

xxxvii. PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA: Período em que a 
CONCESSIONÁRIA faz a remoção de bens e pacientes, do 
Hospital Especializado Couto Maia para a nova UNIDADE 
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HOSPITALAR. O PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA se inicia no 
máximo após 7 (sete) dias da celebração do termo de 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO 
ou da emissão do Termo de Aceitação Parcial dos BENS DA 
CONCESSÃO, o que ocorrer primeiro. 

xxxviii. PODER CONCEDENTE: o Estado da Bahia, cujas 
competências nessa condição serão exercidas pela SESAB ou 
por outros órgãos da Administração, conforme a distribuição 
legal de competências. 

xxxix. PRAZO DA CONCESSÃO: o prazo de vigência da 
CONCESSÃO de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, 
contados a partir da data de assinatura do CONTRATO, sendo, 
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de investimentos e realização 
de atividades pré-operacionais e 20 (vinte) anos de operação, 
admitida a sua eventual prorrogação ou renovação, na forma 
do CONTRATO. 

xl. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO: ato 
de aceitação pelo PODER CONCEDENTE dos bens 
disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA para fins de 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS BENS DA CONCESSÃO. 
Essa aceitação ocorrerá mediante a assinatura, pelas partes, 
de termo de RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA 
CONCESSÃO. 

xli. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS BENS DA CONCESSÃO: 
ato através do qual a CONCESSIONÁRIA disponibiliza ao 
PODER CONCEDENTE BENS DA CONCESSÃO para fins de 
sua aceitação. Na data desse ato será encaminhado ao 
PODER CONCEDENTE termo de RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO DOS BENS DA CONCESSÃO elaborado pela 
CONCESSIONÁRIA. 

xlii. SESAB: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. 

xliii. SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS: serviços que não envolvem 
a assistência a clínica ao paciente. Neste CONTRATO refere-
se ao quanto estabelecido nos ANEXO 3 

xliv. SPE: sociedade de propósito específico a ser constituída, pela 
PROPONENTE vencedora, sob a forma de sociedade por 
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ações, que celebrará o CONTRATO com o Estado da Bahia, 
representado pelo PODER CONCEDENTE. 

xlv. SUS: o Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei Federal 
n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e por atos normativos 
do Ministério da Saúde. 

xlvi. TIC: Tecnologia da Informação e Comunicação, na forma do 
disposto no ANEXO 3. 

xlvii. UNIDADE HOSPITALAR: Instituto Couto Maia (ICOM), aí 
incluído o CENTRO DE ESTUDOS, salvo disposição em 
contrário. 

xlviii. USUÁRIO: indivíduo beneficiado direta ou indiretamente pelos 
serviços prestados objeto da parceria. São exemplos: 
pacientes, acompanhantes, estudantes, servidores, 
colaboradores, empregados, fornecedores e prestadores de 
serviços. 

xlix. VALOR DO CONTRATO: valor referencial adotado no presente 
Edital que representa o valor total estimado de pagamentos a 
serem realizados pelo PODER CONCEDENTE a título de 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, durante todo o prazo 
do CONTRATO de CONCESSÃO 

l. VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria, de 
renome no mercado, isenta e imparcial, que atuará, de forma 
auxiliar, no âmbito da fiscalização do CONTRATO. 

1.2. Interpretação 

1.2.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

i. as definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas 
formas singular e plural; 

ii. referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento 
devem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser 
celebrados entre as Partes; 

iii. os títulos dos capítulos e das cláusulas do CONTRATO e dos 
Anexos não devem ser usados na sua aplicação ou 
interpretação; 
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iv. no caso de divergência entre o CONTRATO e os Anexos, 
prevalecerá o disposto no CONTRATO; 

v. no caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles 
emitidos pelo PODER CONCEDENTE; e 

vi. no caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo PODER 
CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente. 

vii. a referências aos Anexos incluem os seus apêndices, ainda que 
não mencionados expressamente. 

1.3. Anexos 

1.3.1. Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e 
contratuais, os Anexos e respectivos Apêndices relacionados nesta 
cláusula: 

• Anexo 1: Termo de Arrolamento e Transferência de Bens; 

• Anexo 2: Especificações Técnicas para a Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliário 

� Apêndice 1: Vida Útil dos BENS DA CONCESSÃO; 

� Apêndice 2: Indicação dos Quantitativos dos 
Equipamentos; 

� Apêndice 3: Procedimento para Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliário 

• Anexo 3: Especificações Técnicas dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS; 

• Anexo 4: Modelo para Cálculo da Remuneração da 
CONCESSIONÁRIA; 

� Apêndice 1: Sistema de Mensuração de Desempenho; 

• Anexo 5: Modelo de Fiança-Bancária; 

• Anexo 6: Modelo de Seguro-Garantia; 

• Anexo 7: Composição Societária e Atos Constitutivos da 
CONCESSIONÁRIA; 

• Anexo 8: CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE 
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS; 

• Anexo 9: Lista de BENS REVERSÍVEIS; 

• Anexo 10: MECANISMOS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA; 
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• Anexo 11: Diretrizes para Desenvolvimento de Projetos;  

� Apêndice 1: Programação Arquitetônica; 

� Apêndice 2: Diretrizes para Construção  

• Anexo 12: Multas Contratuais; 

 

CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

2. Objeto do CONTRATO 

2.1. O objeto do CONTRATO é a CONCESSÃO de SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS precedida da construção da UNIDADE HOSPITALAR 
(“CONCESSÃO”), no prazo e nas condições estabelecidas no 
CONTRATO e em seus Anexos e Apêndices, nas especificações 
mínimas estabelecidas no ANEXO 2 e, em especial com o cumprimento 
do ÍNDICE DE DESEMPENHO, previstos no Apêndice 1 do ANEXO 4, 
incluindo as obrigações a seguir: 

i. elaboração dos projetos executivos de engenharia e 
arquitetura relacionados à UNIDADE HOSPITALAR, 
conforme ANEXO 11;  

ii. execução e manutenção das obras de construção de 
UNIDADE HOSPITALAR, nos termos e condições 
estabelecidas no CONTRATO, incluindo, mas não se 
limitando aos ANEXOS 3 e 11; 

iii. fornecimento, instalação, manutenção e reposição de 
equipamentos e mobiliários hospitalares e administrativos, 
observado o disposto no ANEXO 2; 

iv. gestão, guarda, conservação e manutenção dos BENS DA 
CONCESSÃO, observadas as condicionantes 
estabelecidas na Cláusula 4. 

v. oferta e gestão dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS; 

vi. elaboração e cumprimento, em conjunto com o gestor da 
UNIDADE HOSPITALAR, dos planos de gerenciamento 
que estejam no âmbito de sua prestação de serviço, 
exigidos pela Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

vii. a aquisição, operação, manutenção e reposição de 
equipamentos e aplicativos de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC). 
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2.2. A CONCESSIONÁRIA é integralmente responsável pela aquisição e 
disponibilização de todo e qualquer insumo, bem, equipamento ou 
material de consumo necessário à consecução das obrigações referidas 
na subcláusula 2.1, observadas as condicionantes estabelecidas na 
Cláusula 4. 

3. PRAZO DA CONCESSÃO 

3.1. O PRAZO DA CONCESSÃO é o prazo de vigência da CONCESSÃO de 
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses, contados a partir da data de 
assinatura do CONTRATO, sendo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de 
investimentos e realização de atividades pré-operacionais e 20 (vinte) 
anos de operação, admitida a sua eventual prorrogação ou renovação... 

3.2. O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser alterado – estendido ou 
reduzido - para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO, na forma da Cláusula 17, quando a alteração se 
mostrar mais vantajosa ao interesse público, sendo promovida mediante 
justificativa do PODER CONCEDENTE. 

3.2.1. A justificativa referida na subcláusula anterior deverá 
observar o interesse dos USUÁRIOS, em especial, quanto à 
continuidade e qualidade da prestação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS na UNIDADE HOSPITALAR, devendo, ainda, 
comprovar a pertinência da alteração em termos de economicidade 
e eficiência. 

3.2.2. O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser prorrogado mais de 
uma vez, sucessivamente, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco), 
mediante ato justificado do PODER CONCEDENTE, lastreado no 
interesse público.  

3.2.3. A prorrogação somente poderá ocorrer mediante 
atendimento conjunto dos seguintes requisitos: 

i. manifestação de interesse na prorrogação por parte da 
CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) meses do advento do termo contratual; 

ii. estudo prévio da viabilidade econômico-financeira da 
prorrogação; 

iii. fixação de novos investimentos e ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, tendo em vista as condições vigentes à 
época; 

iv. quando a CONCESSIONÁRIA tiver atingido, em cada 
trimestre dos 3 (três) últimos anos do PRAZO DA 
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CONCESSÃO, ao menos 85% (oitenta e cinco por cento) do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO; e 

3.2.4. O atendimento aos requisitos acima não vincula ao PODER 
CONCEDENTE à prorrogação do PRAZO DA CONCESSÃO, sendo 
apenas condição eletiva para tanto. 

3.2.5. Cumpridas as formalidades previstas na subcláusula 3.2.3, o 
PODER CONCEDENTE decidirá a respeito da prorrogação, no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contar da manifestação 
de interesse da CONCESSIONÁRIA. 

3.2.6.  A extensão do prazo de vigência da CONCESSÃO como 
medida para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO não será considerada prorrogação, observando-se, 

em todo caso, o prazo de vigência máximo permitido em lei.  

4. BENS DA CONCESSÃO  

4.1. Vinculam-se à CONCESSÃO como BENS DA CONCESSÃO os bens 
utilizados na execução dos Serviços que:  

i. sejam de titularidade do PODER CONCEDENTE e que tenham 
seu acesso franqueado, cedido ou estejam sob a guarda da 
CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços;  

ii. sejam de titularidade da CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta 
adquiridos ou construídos, com o objetivo específico de prestar os 
serviços e cumprir o objeto do presente CONTRATO; e  

iii. pertençam a terceiros e cujo uso tenha sido cedido ao PODER 
CONCEDENTE e estejam abrigados na UNIDADE HOSPITALAR 
sob guarda e gestão da CONCESSIONÁRIA.  

iv. pertençam a outras concessionárias contratadas pelo PODER 
CONCEDENTE e estejam abrigados na UNIDADE HOSPITALAR 
sob guarda da CONCESSIONÁRIA. 

4.2.  No caso da subcláusula 4.1, itens de (i) e (ii), a CONCESSIONÁRIA 
deve efetuar a intervenção técnica corretiva e preventiva dos BENS DA 
CONCESSÃO, de modo a conservá-los em condições adequadas de 
uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, 
higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros 
essenciais à sua boa utilização, ressalvada a depreciação pelo uso que 
não possa ser evitada pelas medidas de conservação adotadas 
segundo as práticas diligentes da indústria.  
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4.2.1. No caso de quebra, perecimento, destruição, roubo, furto, 
perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS DA 
CONCESSÃO tratados na subcláusula 4.2 a CONCESSIONÁRIA 
deverá efetuar o conserto, a substituição ou a reposição do bem, 
observado, em todo caso, o estabelecido no ANEXOS 2 e 3 do 
CONTRATO, de modo a assegurar a adequação dos serviços e a 
disponibilidade para a UNIDADE HOSPITALAR.  

4.3. No caso da subcláusula 4.1, item (iii), caberá a CONCESSIONÁRIA a 
gestão e guarda dos equipamentos, excluída a obrigação de executar 
intervenção técnica preventiva e corretiva. 

4.4. No caso da subcláusula 4.1, item (iv), caberá a CONCESSIONÁRIA a 
mera guarda dos equipamentos. 

4.5. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, 
benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA nos BENS 
REVERSÍVEIS.  

4.6. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS DA CONCESSÃO 
exclusivamente para executar os serviços objeto do CONTRATO, 
ressalvados os projetos associados, complementares, alternativos ou 
acessórios propostos pela CONCESSIONÁRIA e admitidos pelo 
PODER CONCEDENTE, desde que possam ser conduzidos sem 
prejuízo à adequação dos serviços prestados pela UNIDADE 
HOSPITALAR.  

4.7. A CONCESSIONÁRIA fornecerá toda a infraestrutura necessária para a 
instalação e funcionamento adequado dos BENS DA CONCESSÃO 
indicados na subcláusula 4.1 e zelará pela sua segurança contra 
depredações, roubos e furtos.  

4.8. Os BENS DA CONCESSÃO deverão ser inventariados anualmente, a 
partir do inicio da operação, pela CONCESSIONÁRIA. 

4.9. O PODER CONCEDENTE realizará, a cada 5 (cinco) anos, revisão dos 
parâmetros de atualidade com a finalidade de avaliar a incorporação à 
CONCESSÃO das inovações tecnológicas supervenientes à celebração 
do CONTRATO, que possibilitem o melhor atendimento aos 
USUÁRIOS, o incremento da preservação do meio ambiente ou a 
redução dos custos na execução dos serviços prestados pela UNIDADE 
HOSPITALAR.  

4.9.1. Para a incorporação de novos padrões de atualidade à 
CONCESSÃO, na forma mencionada na subcláusula 4.9, a 
CONCESSIONÁRIA apresentará as novas alternativas de 
equipamentos, mobiliário e instalações para homologação do 
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PODER CONCEDENTE, respeitados os parâmetros financeiros 
estabelecidos por este.  

4.9.2. A incorporação da inovação tecnológica que, no curso da 
execução do CONTRATO, reduza ou incremente o valor dos 
investimentos, custos ou despesas projetadas pela 
CONCESSIONÁRIA poderá dar ensejo à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, desde que 
atendidas às regras da Cláusula 17. 

4.9.3. A incorporação da inovação tecnológica relacionada aos 
bens de TIC (hardwares e softwares), deverá ocorrer, no máximo, a 
cada 4 (quatro) anos, mediante apresentação pela 
CONCESSIONÁRIA de novos padrões de atualidade para 
homologação do PODER CONCEDENTE. 

4.9.3.1. A incorporação da inovação tecnológica mencionada na 
subcláusula 4.9.3 não ensejará recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro da CONCESSÃO. 

4.10. É vedada a oferta de BENS DA CONCESSÃO em garantia, salvo 
na hipótese dos bens a que se refere à subcláusula 4.1, item (ii), 
quando imprescindível para o financiamento da sua aquisição.  

4.10.1. Nos casos em que for cabível, a oferta de BENS DA 
CONCESSÃO em garantia deverá ser previamente comunicada ao 
PODER CONCEDENTE.  

4.11. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros 
que envolvam os BENS DA CONCESSÃO deverão mencionar 
expressamente sua vinculação, e, no caso de garantia real, ressalvar 
que sua eventual execução dependerá de prévia aprovação do PODER 
CONCEDENTE, a qual não será concedida se a referida execução 
comprometer a continuidade do serviço.  

4.12. A alienação, substituição, descarte ou transferência de posse dos 
BENS DA CONCESSÃO mencionados na subcláusula 4.1, itens de (i) e 
(ii) deverá ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE e 
somente será permitida quando não comprometer a continuidade dos 
serviços prestados e desde que a CONCESSIONÁRIA proceda a sua 
imediata substituição por outros com condições de operação e 
funcionamento idênticas ou superiores aos substituídos. 

4.12.1. É vedada a alienação, substituição, descarte ou 
transferência de posse, pela CONCESSIONÁRIA, dos BENS DA 
CONCESSÃO mencionados na subcláusula 4.1, itens de (iii) e (iv).  
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4.13. O procedimento para a aquisição dos equipamentos e do 
mobiliário respeitará o disposto no ANEXO 2 e também o seguinte: 

4.13.1. A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PODER 
CONCEDENTE, no prazo máximo de 03 (três) meses contados da 
assinatura do CONTRATO, o Caderno de Especificações dos 
equipamentos e do mobiliário que serão adquiridos, na forma do 
ANEXO 2.  

4.13.2. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da apresentação do Caderno de Especificações pela 
CONCESSIONÁRIA, para homologá-lo, integral ou parcialmente, ou 
para solicitar eventuais alterações.  

4.13.3. Solicitadas as alterações a CONCESSIONÁRIA terá o prazo 
suplementar de 30 (trinta) dias para a nova apresentação do 
Caderno de Especificações.  

4.13.4. O PODER CONCEDENTE terá o prazo suplementar de 30 
(trinta) dias para a análise das alterações realizadas no Caderno de 
Especificações.  

4.13.5. O descumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos prazos 
indicados nesta subcláusula importará na sua responsabilização e 
penalização, na forma estabelecida neste CONTRATO.  

4.13.6. O descumprimento dos prazos indicados nas subcláusulas 
4.13.2 e 4.13.4 pelo PODER CONCEDENTE, implicará na 
aceitação tácita do Caderno de Especificações apresentado.  

4.13.6.1. Caso o PODER CONCEDENTE solicite alterações, 
previstas na subcláusula 4.13.2, que variem os quantitativos ou 
as especificações previstas no ANEXO 2 e importem em 
desequilíbrio da CONCESSÃO, caberá a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, na forma da 
Cláusula 17. Para efeito da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro da CONCESSÃO, na hipótese 
mencionada nesta subcláusula, considerar-se-á que a 
CONCESSIONÁRIA, por meio de sua proposta comercial, 
comprometeu-se a realizar todos os dispêndios necessários 
para a aquisição dos equipamentos na quantidade e com as 
especificações determinadas pelo ANEXO 2. 

4.13.7. Todos os BENS DA CONCESSÃO mencionados na 

subcláusula 4.1 (ii) deverão ser novos e adquiridos para primeira 

utilização pela CONCESSIONÁRIA. 
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4.13.8. Quando da substituição dos BENS DA CONCESSÃO 

mencionados na subcláusula 4.1 (i), a CONCESSIONÁRIA deverá 

fazê-la por bens novos e adquiridos para primeira utilização. 

4.13.9. Para a aquisição dos BENS DA CONCESSÃO mencionados 
na subcláusula 4.1 (i) e (ii), será admitida a contratação por meio de 
arrendamento mercantil (leasing), desde que assegurada, ao final 
do CONTRATO, a reversão desses bens ao patrimônio do PODER 
CONCEDENTE, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 
encargos. 

4.13.10. É permitida a locação dos BENS DA CONCESSÃO 
mencionados na subcláusula 4.1 (i) e (ii), desde que assegurada, 
ao final do CONTRATO, a reversão desses bens ao patrimônio do 
PODER CONCEDENTE, livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus ou encargos. 

4.13.11. Uma vez transcorrida a vida útil dos BENS DA CONCESSÃO 
mencionados na subcláusula 4.1 (i) e (ii), a CONCESSIONÁRIA 
deverá proceder à sua substituição por bem de qualidade igual ou 
superior, observada a obrigatoriedade de continuidade da prestação 
dos serviços da CONCESSÃO, e as disposições contidas no 
Caderno de Especificações aprovado. 

4.14. DATA DA ASSUNÇÃO 

4.14.1. A CONCESSIONÁRIA declara que tem pleno conhecimento 
da natureza e das condições dos BENS DA CONCESSÃO que lhe 
serão transferidos pelo PODER CONCEDENTE, para os quais 
assume a responsabilidade nos termos do disposto nas 
subcláusulas 4.2 a 4.4, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO. 

4.14.2. Na DATA DA ASSUNÇÃO, a CONCESSIONÁRIA celebrará 
com o PODER CONCEDENTE o Termo Inicial de Arrolamento e 
Transferência de Bens constante do ANEXO 1, por meio do qual 
receberá o imóvel, livre e desembaraçado de quaisquer ônus e 
encargos, onde será edificada a UNIDADE HOSPITALAR, para fins 
de iniciar os serviços da CONCESSÃO. 

4.14.2.1. A partir da data de assinatura do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE terá um prazo de até 30 (trinta) dias para a 
assinatura do Termo Inicial de Arrolamento e Transferência de 
Bens. 

4.14.2.2. A partir da data de assinatura do CONTRATO, e mesmo 
antes da assinatura do Termo Inicial de Arrolamento e 
Transferência de Bens, a CONCESSIONÁRIA terá garantido o 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

livre acesso ao imóvel onde será implantada a UNIDADE 
HOSPITALAR, para realização de serviços preliminares e 
planejamento de suas atividades. 

4.14.3. Na data de início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA, a 
CONCESSIONÁRIA celebrará com o PODER CONCEDENTE o 
Termo Final de Arrolamento e Transferência de Bens constante do 
ANEXO 1, o qual conterá o rol descritivo dos demais BENS DA 
CONCESSÃO transferidos pelo PODER CONCEDENTE. 

4.15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS BENS DA 
CONCESSÃO 

4.15.1. A CONCESSIONÁRIA apresentará cronograma detalhado 
contemplando o período de aquisição, instalação, montagem dos 
sistemas, equipamentos e mobiliário e de COMISSIONAMENTO em 
até 7 (sete) meses após a assinatura do CONTRATO.  

4.15.2. A CONCESSIONÁRIA, imediatamente após o 
COMISSIONAMENTO, enviará comunicado ao PODER 
CONCEDENTE formalizando nessa data a disponibilização dos 
BENS DA CONCESSÃO. 

4.15.2.1. Juntamente com o comunicado mencionado na subcláusula 
4.15.2, a CONCESSIONÁRIA encaminhará o termo de 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS BENS DA CONCESSÃO 
contendo a descrição detalhada dos bens acompanhado do 
Caderno de Aceitação descrito no ANEXO 2.  

4.15.2.2. O PODER CONCEDENTE poderá exigir a substituição, a 
mudança do local ou do método de instalação e a alteração 
dos manuais de utilização de equipamentos e mobiliário que 
estejam em desacordo com o Caderno de Especificações 
(subcláusula 4.13.1), como condição para o recebimento 
definitivo desses bens.  

4.15.2.3. O PODER CONCEDENTE poderá exigir a correção, 
remediação ou substituição das obras realizadas em 
desacordo com os projetos aprovados (subcláusula 7.1.2.2). 

4.15.2.4. O PODER CONCEDENTE poderá exigir ainda a realização 
de testes de qualidade ou desempenho das obras, instalações, 
sistemas, equipamentos e mobiliário, como condição para o 
recebimento definitivo desses bens.  

4.15.3. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para apresentar à CONCESSIONÁRIA sua manifestação, nos 
termos das subcláusulas abaixo, após o que, seu silêncio implicará 
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no RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO 
submetidos à avaliação.  

4.15.3.1. Sendo aceitos, o PODER CONCEDENTE celebrará com a 
CONCESSIONÁRIA, de imediato, o termo de RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO. 

4.15.3.2. Sendo aceitos com ajustes, o PODER CONCEDENTE 
expedirá o Termo de Aceitação Parcial dos BENS DA 
CONCESSÃO e estipulará data máxima para a correção das 
não conformidades e para celebração do termo de 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO. 

4.15.3.2.1. A aceitação parcial só será admitida nas hipóteses 
em que não comprometa a qualidade dos serviços clínicos 
e a segurança dos USUÁRIOS. 

4.15.3.2.2. O Termo de Aceitação Parcial dos BENS DA 
CONCESSÃO deverá indicar as não conformidades 
identificadas. 

4.15.3.2.3. A aceitação parcial não impedirá o início da 
operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

4.15.3.2.4. A aceitação parcial pode ensejar a aplicação de 
penalidades nos termos da cláusula 23. 

4.15.3.3. Sendo reprovado, o PODER CONCEDENTE emitirá Termo 
de Reprovação dos Bens e estipulará data máxima, não 
superior a 45 (quarenta e cinco) dias, para a correção das não 
conformidades e para o novo RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
DOS BENS DA CONCESSÃO. 

4.15.3.3.1. A reprovação ensejará a aplicação de penalidades 
nos termos da cláusula 23. 

4.15.3.3.2. Se após o novo RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS 
BENS DA CONCESSÃO o PODER CONCEDENTE 
entender pela reprovação dos bens, tal fato ensejará a 
caducidade da CONCESSÃO, nos termos da cláusula 28.  

4.15.4. Para a avaliação dos BENS DA CONCESSÃO, 
disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA nos termos da 
subcláusula 4.15.2, o PODER CONCEDENTE será auxiliado pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado na forma da 
subcláusula 12.4.  

4.15.5. Não obstante a possibilidade de contratação de terceiros 
prevista na subcláusula 4.15.4, para a fase de recebimento e 
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aceitação dos BENS DA CONCESSÃO, bem como dos projetos 
arquitetônicos (subcláusula 7.1.2.2), fica estabelecida a atuação, na 
forma do disposto no ANEXO 10, das seguintes Comissões 
Transitórias de Governança Corporativa, com suas respectivas 
composições e atribuições: 

4.15.5.1. Comissão Transitória para o Recebimento do Projeto; 

4.15.5.2. Comissão Transitória para o Recebimento da Obra e 
Instalações; 

4.15.5.3. Comissão Transitória para o Recebimento dos 
Equipamentos e Mobiliário. 

4.15.6. A CONCESSIONÁRIA deve entregar Cronograma Físico 
de Execução do empreendimento, incluindo projeto, obra, aquisição 
de equipamentos e COMISSIONAMENTO, em até 90 dias após a 
assinatura do CONTRATO; 

4.15.6.1. O Cronograma Físico deverá ter periodicidade mensal e 
evidenciar a execução de cada uma das etapas anteriores ao 
início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA. 

4.16. PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA da UNIDADE HOSPITALAR 

4.16.1. O dia do início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA não 
poderá ser superior a 7 (sete) dias da data da celebração do termo 
de RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO ou 
da emissão do Termo de Aceitação Parcial dos BENS DA 
CONCESSÃO, o que ocorrer primeiro. 

4.16.2.  A CONCESSIONÁRIA será responsável pela logística da 
transferência do Hospital Especializado Couto Maia para a nova 
UNIDADE HOSPITALAR. 

4.16.2.1. Todo o processo de transferência ocorrerá sob o estrito 
acompanhamento e responsabilidade clínica do gestor do 
Hospital Especializado Couto Maia. 

4.16.2.2.  A transferência de pacientes será coordenada e 
acompanhada por profissionais de saúde do PODER 
CONCEDENTE. 

4.16.2.3. A CONCESSIONÁRIA também será responsável pela 
desmontagem, desinstalação, transporte, montagem, 
instalação, teste e calibração dos equipamentos 
compreendidos na subcláusula 4.1 (i) e que serão transferidos 
do Hospital Especializado Couto Maia para a nova UNIDADE 
HOSPITALAR.  
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4.16.3. A remoção de bens e pacientes seguirá o cronograma e 
demais disposições contidas no ANEXO 3. 

4.17. Amortização dos BENS DA CONCESSÃO 

4.17.1. Todos os BENS REVERSÍVEIS ou investimentos neles 
realizados deverão ser integralmente depreciados e amortizados 
pela CONCESSIONÁRIA no PRAZO DA CONCESSÃO de acordo 
com os termos da legislação vigente, salvo pelos bens de capital 
que, por exigência do PODER CONCEDENTE, devam ser 
adquiridos com menos de 5 (cinco) anos de antecedência do termo 
final do CONTRATO. 

4.17.2. Os BENS REVERSÍVEIS não amortizados no prazo original 
da CONCESSÃO em função do seu término antecipado por 
caducidade, encampação, rescisão ou vício na outorga, serão 
indenizados pelo saldo contábil não amortizado (desconsideradas 
eventuais reavaliações de ativo realizadas sem a aprovação 
expressa do PODER CONCEDENTE), com os acréscimos ou 
abatimentos aplicáveis na forma da Lei e do presente CONTRATO.  

 

CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES 

5. Autorizações 

5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a. obter todas as licenças, permissões e autorizações necessárias 
ao pleno exercício das atividades objeto da CONCESSÃO, inclusive 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária 
relativos à obra; 

b. cumprir com todas as providências exigidas pelos órgãos 
competentes, nos termos da legislação vigente, para a concessão das 
licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das 
atividades objeto da CONCESSÃO, arcando com as despesas e custos 
correspondentes. 

5.2. A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações não 
acarretará responsabilização da CONCESSIONÁRIA, desde que esta 
tenha cumprido as exigências pertinentes que lhe cabem no 
procedimento de licenciamento, em especial quanto ao protocolo do 
requerimento em tempo razoável para seu trâmite perante os órgãos da 
Administração Pública, de modo que o fato que deu causa ao atraso 
não puder, comprovadamente, ser-lhe imputado. 

6. Financiamento 
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6.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção 
dos financiamentos necessários à operação da CONCESSÃO, de modo 
a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações 
assumidas no CONTRATO. 

6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE 
cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que 
venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos 
e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses 
instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de sua assinatura 
e emissão, conforme o caso. 

6.3. Quando da contratação de financiamento, da emissão de títulos de 
dívida ou da realização de operação de dívida de qualquer outra 
natureza (inclusive, mas não se limitando, à emissão de debêntures ou 
bonds, estruturação de FIDC etc.), a CONCESSIONÁRIA deverá prever 
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da 
obrigação de o financiador ou o estruturador da operação comunicar 
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de 
qualquer obrigação contratual (covenant) estabelecida entre o 
financiador/estruturador e a CONCESSIONÁRIA, que possa ocasionar 
a execução de garantias ou a assunção do controle pelos financiadores. 

6.4. Competirá ao PODER CONCEDENTE informar aos financiadores e 
estruturadores das operações referidas na subcláusula anterior, 
concomitantemente à comunicação para a própria CONCESSIONÁRIA, 
sobre quaisquer eventuais descumprimentos do CONTRATO pela 
CONCESSIONÁRIA. 

6.4.1. Para atendimento desta subcláusula, a CONCESSIONÁRIA 
deverá fornecer ao PODER CONCEDENTE os contatos de todos os 
financiadores e estruturadores de operações com quem tenha 
contratado operações de financiamento. 

6.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, 
cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer 
atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou 
parcialmente, das obrigações assumidas no CONTRATO. 

6.6. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos 
contratados nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da 
CONCESSÃO, tais como as receitas da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA, desde que não comprometa a operacionalização e 
a continuidade da execução dos investimentos e dos serviços objeto da 
CONCESSÃO. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

6.7. A CONCESSIONÁRIA poderá empenhar, ceder ou de qualquer outra 
forma transferir diretamente ao financiador, conforme os limites e os 
requisitos legais, os direitos à percepção (i) da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA e (ii) das indenizações devidas à 
CONCESSIONÁRIA em virtude do CONTRATO. 

6.8. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

i. conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras 
formas de transferência de recursos para seus acionistas e/ou 
Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título de 
distribuição de dividendos, redução do capital, respeitado o limite 
previsto na subcláusula 6.10.1, pagamentos de juros sobre capital 
próprio e/ou pagamentos pela contratação de serviços celebrada 
em condições equitativas de mercado; e 

ii. prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor 
de suas Partes Relacionadas e/ou terceiros. 

6.9. Nos termos do art. 8°, inciso VI, da Lei Estadual n° 9.290/04, a 
CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER 
CONCEDENTE, em partes iguais, os ganhos econômicos que obtiver, 
em decorrência da redução do risco de crédito dos financiamentos 
eventualmente tomados, especialmente em virtude da renegociação 
das condições anteriormente contratadas ou da quitação antecipada 
das obrigações. 

6.10. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar um capital social 
integralizado de no mínimo R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
até a assinatura do CONTRATO. 

6.10.1. O capital social poderá ser reduzido em até 50% (cinquenta 
por cento) nos casos de financiamento de longo prazo que substitua 
o percentual reduzido do capital próprio da CONCESSIONÁRIA, 
após a assinatura do CONTRATO e mediante comprovação à 
PODER CONCEDENTE dos termos do CONTRATO de 
financiamento. 

7. Projetos, Serviços de Engenharia e Obras 

7.1. Dos Projetos e Serviços de Engenharia 

7.1.1. Os projetos a serem desenvolvidos para a UNIDADE 
HOSPITALAR deverão, no mínimo, atender aos requisitos definidos 
ANEXO 11. 

7.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar todos os projetos 
executivos até 09 (nove) meses após a assinatura do CONTRATO, 
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admitida entrega faseada, desde que com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias do início da execução da etapa correlata. 

7.1.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar cronograma de 
elaboração e apresentação dos projetos executivos em até 30 
(trinta) dias após a assinatura do CONTRATO. 

7.1.2.2. A CONCESSIONÁRIA, em até 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de assinatura do CONTRATO, deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE os projetos básico de arquitetura para 
construção da UNIDADE HOSPITALAR, elaborados de acordo 

com as disposições contidas no ANEXO 11, submetendo-os a 

sua aprovação. 

7.1.2.2.1. O PODER CONCEDENTE terá prazo de 7 (sete) 

dias para avaliar os projetos de que trata a subcláusula 

7.1.2.2, devendo ao final aprová-los ou requerer 

adequações. 

7.1.2.2.1.1. Caso o PODER CONCEDENTE requeira que 

sejam feitas adequações, será concedido à 

CONCESSIONÁRIA prazo de 15 (quinze) dias para 

procedê-las e reapresentar os projetos ao PODER 

CONCEDENTE. 

7.1.2.2.1.2. Configurada a hipótese prevista acima, será 

concedido ao PODER CONCEDENTE prazo de 7 

(sete) dias para aprovar os projetos. 

7.1.2.2.2. Aprovados os projetos de que trata a subcláusula 

7.1.2.2 pelo PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA iniciará, em até 3 dias úteis os 

procedimentos para a obtenção de licenças e alvarás 

necessários à execução das obras de construção da 

UNIDADE HOSPITALAR. 

7.1.2.2.2.1. Antes mesmo da aprovação dos projetos, a 

CONCESSIONÁRIA poderá iniciar a execução de 

serviços preliminares à construção, tais como, 

demolições, terraplanagens, canteiros, tapumes, 

entre outros. 
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7.1.2.2.3. Aprovados os projetos de que trata a subcláusula 

7.1.2.2, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, maquete eletrônica do projeto 

básico arquitetônico.  

7.1.2.3. No ato da entrega do último projeto executivo, observado o 

prazo estabelecido na subcláusula 7.1.2, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar maquete eletrônica com tour virtual por 

todos os ambientes da UNIDADE HOSPITALAR, incluindo 

leiaute dos equipamentos e mobiliário. 

7.1.3. Os custos diretos e indiretos de execução dos projetos serão 
assumidos pela CONCESSIONÁRIA. 

7.1.3.1. Os contratos a serem celebrados entre a 
CONCESSIONÁRIA e as empresas responsáveis pela 
elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia 
deverão consignar irrestrita cessão de direito autoral dos 
projetos aprovados ao PODER CONCEDENTE, podendo este 
replicá-los, total ou parcialmente, a qualquer tempo, em 
projetos distintos. 

7.1.4. É obrigação da CONCESSIONÁRIA: 

i. assumir os custos relativos à regularização dos projetos 
junto a todos os órgãos municipais, estaduais e/ou 
federais envolvidos na aprovação de projetos deste tipo; 

ii. aprovar os projetos junto a todos os órgãos municipais, 
estaduais e/ou federais envolvidos na aprovação de 
projetos desta natureza, inclusive a regularização pelos 
órgãos ambientais; 

iii. utilizar as melhores práticas de projetos, assim como as 
normas técnicas pertinentes e regulamentações 
específicas; 

iv. os projetos deverão ser realizados no sentido de garantir 
a melhor relação custo benefício para sua operações 
incluindo-se aí as melhores práticas para sustentabilidade 
ambiental. 

7.2. Das Obras  

7.2.1. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a perfeita execução 
das obras na forma prevista no ANEXO 11 e nos projetos básicos 
arquitetônicos aprovados.  
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7.2.1.1. As obras devem ser realizadas de acordo com o 
cronograma apresentado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado 
pelo PODER CONCEDENTE, na forma prevista no ANEXO 11 
do CONTRATO, cujo descumprimento sujeita a 
CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas no CONTRATO.  

7.2.1.2. A partir da data da assinatura do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 14 (quatorze) 

meses para concluir as obras e o COMISSIONAMENTO, e 
cumprir com as obrigações estabelecidas nas subcláusulas 

4.15.2 e 4.15.2.1. 

7.2.1.3. O descumprimento do prazo máximo estabelecido na 
subcláusula 7.2.1.2, será apenado na forma da cláusula 23 do 
CONTRATO. 

7.2.2.  O PODER CONCEDENTE acompanhará, diretamente ou 
através de terceiros, a execução das obras e expedirá 
determinações à CONCESSIONÁRIA sempre que entender que o 
prazo final de entrega das obras possa vir a ser comprometido ou 
ainda que a qualidade das obras se encontre comprometida, sem 
prejuízo de eventual aplicação de sanções nos termos da Cláusula 
23. 

7.2.3. O PODER CONCEDENTE exigirá da CONCESSIONÁRIA a 
elaboração de planos para a recuperação de atrasos na execução 
das obras visando ao atendimento do prazo final constante na 
subcláusula 7.2.1.2.  

7.2.4. A CONCESSIONÁRIA poderá propor ao PODER 
CONCEDENTE modificação do projeto ou das especificações para 
a execução das obras, visando a melhor adequação técnica aos 
objetivos da UNIDADE HOSPITALAR.  

7.2.5. O CONTRATO poderá, a critério do PODER CONCEDENTE, 
ser aditado com vistas a incluir a eventual execução de obras de 
ampliação, de reforma ou de implantação de novas instalações da 
UNIDADE HOSPITALAR, mediante termo específico que 
disciplinará, entre outras matérias, o impacto econômico-financeiro 
da ampliação contratual.  

7.2.5.1. Na hipótese de incidência do disposto na subcláusula 
7.2.5, caberá à CONCESSIONÁRIA observado o procedimento 
estabelecido na cláusula 17, a elaboração e apresentação dos 
projetos executivos, inclusive com planilha de preços unitários, 
tomando-se como base, preferencialmente, quando cabível, as 
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tabelas de preços oficiais, tais como: SICRO, SINAPI, SUCAB, 
PINI. 

8. Da operação 

8.1. Do início da Operação 

8.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER 
CONCEDENTE o plano para o início da operação, que disporá, no 
mínimo, sobre os seguintes temas:  

8.1.1.1. O cronograma, conforme disciplina o ANEXO 3, e os 
procedimentos para a execução dos serviços;  

8.1.1.2. O cronograma de contratação, treinamento e mobilização 
de funcionários, terceiros ou prestadores de serviços.  

8.1.2. O plano será apresentado ao PODER CONCEDENTE para 
aprovação no prazo de 90 (noventa) dias antes da data do 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS BENS DA CONCESSÃO, 
podendo ser aprimorado conforme determinações do PODER 
CONCEDENTE.  

8.1.3. Sem prejuízo da subcláusula 7.2.2, a CONCESSIONÁRIA, na 
data do RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS BENS DA 
CONCESSÃO, facultará a prepostos do PODER CONCEDENTE 
acesso às edificações da UNIDADE HOSPITALAR para iniciar o 
treinamento dos colaboradores do PODER CONCEDENTE, por, no 
mínimo, 30 (trinta) dias. 

8.1.4. Considerar-se-á o início da operação na data do início do 
PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA. 

8.1.5. Da prorrogação do início da operação.  

8.1.5.1. Caso o início da operação da UNIDADE HOSPITALAR se 
torne inviável por responsabilidade exclusiva do PODER 
CONCEDENTE, segundo os prazos estabelecidos no 
CONTRATO, este deverá:  

8.1.5.1.1. Comunicar o fato à CONCESSIONÁRIA até a data 
prevista para conclusão das obras;  

8.1.5.1.2. Informar à CONCESSIONÁRIA, assim que possível, 
a nova data para o início da operação da UNIDADE 
HOSPITALAR.  

8.1.5.2. Na informação da nova data para início da operação da 
UNIDADE HOSPITALAR, o PODER CONCEDENTE dará à 
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CONCESSIONÁRIA o prazo máximo de 15 (quinze) dias para 
iniciar a execução dos serviços.  

8.1.5.3. Na hipótese prevista na subcláusula 8.1.5.1, entre a data 
prevista para início da operação, conforme indicado no plano 
de operação mencionado na subcláusula 8.1.1, e o efetivo 
início da operação da UNIDADE HOSPITALAR, a 
CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento mensal de 65% 
(sessenta e cinco por cento) do valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.  

8.1.5.4. Caso o PODER CONCEDENTE descumpra o prazo 
máximo previsto na subcláusula 8.1.5.1.1:  

8.1.5.4.1. A CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento 
mensal de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, entre a data 
prevista para início da operação, conforme indicado no 
plano de operação mencionado na subcláusula 8.1.1, e o 
efetivo início da operação da UNIDADE HOSPITALAR;  

8.1.5.4.2. O PODER CONCEDENTE deverá informar, assim 
que possível, a nova data prevista para o início da 
operação da UNIDADE HOSPITALAR; 

8.1.5.4.3. Na informação da nova data para início da operação 
da UNIDADE HOSPITALAR, o PODER CONCEDENTE 
dará à CONCESSIONÁRIA o prazo máximo de 15 
(quinze) dias para iniciar a execução dos Serviços. 

8.2. Diretrizes Básicas à Execução dos Serviços Contínuos 

8.2.1. Da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde 
(PNH/MS). 

8.2.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar, durante todo o 
PRAZO DA CONCESSÃO, a Política Nacional de 
Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS), visando ao 
cumprimento do modelo de atendimento humanizado, em 
atendimento ao ÍNDICE DE DESEMPENHO previsto no 
ANEXO 4. 

8.2.1.2. Com o intuito de implantar e atender à Política Nacional de 
Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS), a 
CONCESSIONÁRIA se obriga, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na cláusula 23, a estabelecer as 
seguintes condições para contratação e exercício das funções 
dos seus empregados, envolvidos diretamente na prestação 
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dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS sob sua 
responsabilidade: 

a. efetuar segregação uniforme, ao longo da semana, 
das jornadas de trabalho estabelecidas para cada 
profissional, dividindo as horas estabelecidas de 
modo equânime entre os dias trabalhados na 
semana, sendo vedada a concentração dessas 
horas, excepcionando-se para finais de semana e 
feriados; e 

b. definir uma política de educação permanente para 
todos os colaboradores. 

8.2.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS objeto do CONTRATO, na forma 
estabelecida no ANEXO 3.  

8.2.3. Além de atender ao estabelecido no ANEXO 3 do 
CONTRATO, a execução dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS 
deverá respeitar as normas técnicas aplicáveis vigentes no país e 
suas futuras atualizações, em especial:  

i. A regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

ii. A regulamentação do Sistema Único de Saúde;  

iii. A regulamentação do Ministério do Trabalho; 

iv. A regulamentação relativa ao Meio Ambiente; 

v. A regulamentação da ABNT; e  

vi. A regulamentação do PODER CONCEDENTE.  

8.2.4. A CONCESSIONÁRIA executará os SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS em prol dos melhores resultados ao PODER 
CONCEDENTE e no que dela depender, aos USUÁRIOS, 
realizando permanente e continuamente seus melhores esforços 
para aperfeiçoar a gestão de seus recursos humanos, materiais de 
consumo e dos BENS DA CONCESSÃO.  

8.2.4.1. Visando atender às necessidades da CONCESSÃO, o 
PODER CONCEDENTE poderá autorizar a execução de 
outros SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, afora aqueles 
estabelecidos nos ANEXOS do CONTRATO, bem como a sua 
execução por modo diverso daquele previsto, desde que:  

8.2.4.1.1. Não modifique substancialmente o CONTRATO; e  

8.2.4.1.2. Não resulte em padrão inferior de desempenho.  
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8.2.4.2. Caso as alterações referidas na subcláusula 8.2.4.1 
importem em desequilíbrio da CONCESSÃO, caberá a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, na forma da Cláusula 17.  

8.3. Dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS 

8.3.1. A CONCESSIONÁRIA assume total responsabilidade pela 
execução dos investimentos e dos serviços em desconformidade 
com o CONTRATO e com as especificações técnicas mínimas 
estabelecidas, assim como pela inobservância do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO. 

8.3.2. Todas as instalações da UNIDADE HOSPITALAR, os uniformes 
dos empregados da CONCESSIONÁRIA, o enxoval utilizado, os 
crachás de identificação, veículos, sítios eletrônicos deverão 
estampar a logomarca padrão do Governo da Bahia e da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

8.3.2.1. É obrigatória a plotagem na fachada da UNIDADE 
HOSPITALAR da logomarca do SUS do mesmo tamanho da 
logomarca do Governo da Bahia; 

8.3.2.2. Fica vetado o uso de qualquer outra logomarca além das 
citadas. 

8.3.3. A CONCESSIONÁRIA não será obrigada a prestar serviços que 
não constem do CONTRATO e seus ANEXOS, nem de executá-los 
de modo diverso daquele previsto nestes instrumentos, salvo 
autorização expressa do PODER CONCEDENTE. 

8.3.3.1. Observado o disposto na subcláusula 8.2.4, na hipótese de 
inclusão de serviço não originalmente previsto no CONTRATO 
ou seus ANEXOS, ou de prestação com especificações 
distintas daquelas previstas originalmente, será promovida a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, na forma da cláusula 17. 

8.3.3.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA se dispor a prestar 
serviço originalmente não previsto no CONTRATO e seus 
ANEXOS, ou, se desejar executar de modo distinto serviço já 
previsto, deverá requerer autorização prévia à PODER 
CONCEDENTE, apresentando as razões do seu pleito, com 
demonstrações das vantagens e garantia do cumprimento do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO, cabendo ao PODER 
CONCEDENTE negar o requerimento sempre que: 
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8.3.3.2.1. a alteração resultar em padrão inferior de 
desempenho; e 

8.3.3.2.2. a alteração modificar substancialmente o 
CONTRATO. 

8.4. Dos MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

8.4.1.  Em até 30 (trinta) dias contados da DATA DA ASSUNÇÃO 
do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 
implantarão os MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
relacionados à execução do projeto, conforme previsto no ANEXO 
10 do CONTRATO.  

8.4.2. Os MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
previstos no ANEXO 10 do CONTRATO, as normas que regulam a 
prestação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, bem como os 
protocolos específicos para os SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS 
poderão ser alterados pelo PODER CONCEDENTE, mediante 
solicitação das Partes.  

8.4.2.1. Caso as alterações referidas na subcláusula 8.4.2 importem 
em desequilíbrio da CONCESSÃO, caberá o reequilíbrio na 
forma da Cláusula 17.  

8.4.3. Além do MECANISMO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 
outros mecanismos de controle integram o CONTRATO, como a 
Comissão de Controle e Acompanhamento da Sesab/Icom e a 
Comissão do Componente Estadual de Auditoria do SUS/BA, sem 
prejuízo da ação de outros mecanismos de controle, conforme 
mencionado no ANEXO 10.  

8.4.4. O PODER CONCEDENTE tomará as medidas necessárias à 
adoção dos MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 
devendo instituí-los na forma do ANEXO 10 do CONTRATO. 

8.4.5. A COMISSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO 
ICOM/CONCESSIONÁRIA, dentre outras atribuições previstas no 
ANEXO 10, poderá acompanhar o treinamento do pessoal da 
CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE, bem como todas 
as demais atividades que respaldem o início da operação da 
UNIDADE HOSPITALAR, determinando as medidas que entender 
cabíveis. 

8.5. Publicidade 

8.5.1. Toda publicidade da UNIDADE HOSPITALAR realizada em 
veículos de mídia e meios de divulgação para o público geral 
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(televisão, rádio, outdoors, placas, faixas, folhetos, letreiros, dentre 
outros) deverá ser submetida à aprovação prévia do PODER 
CONCEDENTE. 

8.5.2. Em qualquer peça publicitária, material promocional ou meio 
de divulgação, deverá ser dado destaque à logomarca padrão do 
Governo da Bahia, do PODER CONCEDENTE do SUS e da 
UNIDADE HOSPITALAR, observadas a legislação aplicável e, 
especialmente, a legislação eleitoral. 

8.5.2.1. Fica vetado o uso de qualquer outra logomarca além das 
citadas; 

8.6. Serviço de Atendimento aos USUÁRIOS (SAU) 

8.6.1. A CONCESSIONÁRIA também deverá implantar um sistema 
de atendimento aos USUÁRIOS. 

8.6.1.1. Os meios de acesso (número telefônico, caixas de 
sugestão, endereço de correio eletrônico, dentre outros) ao 
SAU deverão ser amplamente divulgados aos USUÁRIOS, em 
especial por meio de cartazes ou indicativos nos quartos e 
demais dependências da UNIDADE HOSPITALAR abertas ao 
público. 

8.6.1.2. Todas as queixas, reclamações e sugestões de USUÁRIOS 
deverão ser registrados em meio eletrônico e transmitidas ao 
PODER CONCEDENTE. 

8.6.1.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga, sob pena de aplicação de 
penalidade, a fornecer, ao PODER CONCEDENTE, resposta 
às queixas, reclamações e sugestões dos USUÁRIOS, 
relativos aos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, informando acerca das providências 
tomadas a respeito. 

9. Declarações 

9.1. A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas 
as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações 
contratuais. 

9.2. A CONCESSIONÁRIA não será de qualquer maneira liberada de suas 
obrigações contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo 
PODER CONCEDENTE, em razão de qualquer informação incorreta ou 
insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, ou por 
qualquer outra fonte, reconhecendo que é sua obrigação realizar os 
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levantamentos para a verificação da adequação e da precisão de 
qualquer informação que lhe foi fornecida. 

9.3. A CONCESSIONÁRIA declara ter conhecimento de que estará obrigada 
a requisitar, de forma completa, a emissão de todas as licenças, 
autorizações e permissões necessárias à construção da UNIDADE 
HOSPITALAR em até 3 (três) dias úteis após a aprovação do projeto 
básico arquitetônico pelo PODER CONCEDENTE. 

9.4. A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento e reconhece que 
a variação da remuneração é um mecanismo pactuado entre as Partes 
para manutenção da equivalência contratual entre os serviços 
prestados e a sua remuneração, aplicado de forma imediata e 
automática pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista a 
desconformidade entre os serviços prestados e as exigências do 
CONTRATO.  

9.5. A CONCESSIONÁRIA declara que a Proposta Comercial é 
incondicional e levou em consideração todos os investimentos, tributos, 
custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) 
necessários para a operação da CONCESSÃO, bem como os riscos a 
serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da operação da 
CONCESSÃO e o PRAZO DA CONCESSÃO; e  

9.6. A CONCESSIONÁRIA declara que o sistema de remuneração previsto 
neste CONTRATO representa o equilíbrio entre ônus e bônus da 
CONCESSÃO e que a Contraprestação Pública é suficiente para 
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, 
Obras e Serviços efetivamente realizados. 

10. Prestação de Informações 

10.1. No PRAZO DA CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais 
obrigações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação aplicável, a 
CONCESSIONÁRIA obriga-se a:  

10.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo 
e qualquer fato que altere de modo relevante o normal 
desenvolvimento da construção da UNIDADE HOSPITALAR e da 
prestação dos Serviços da CONCESSÃO, ou que, de algum modo, 
possa prejudicar a correta prestação do atendimento aos 
USUÁRIOS pelo PODER CONCEDENTE na UNIDADE 
HOSPITALAR. 

10.1.2. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ela 
estabelecido, informações adicionais ou complementares que esta 
venha formalmente a solicitar. 
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10.1.3. Fornecer relatórios com informações detalhadas sobre os 
Serviços na periodicidade estabelecida nos ANEXO 4. 

10.1.4. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, a nota 
fiscal dos serviços prestados, os comprovantes de pagamentos de 
salários e comprovantes de quitação de suas obrigações 
trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que 
prestam ou prestaram serviços no âmbito deste CONTRATO. 

10.1.5. Apresentar ao PODER CONCEDENTE relatório com as 
reclamações dos USUÁRIOS, bem como as respostas fornecidas, 
as providências adotadas em cada caso e o tempo de resposta e de 
adoção das providências. 

10.1.6. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 45 (quarenta e 
cinco dias) contados a partir do fim do trimestre, suas 
demonstrações financeiras trimestrais completas e acompanhadas 
do relatório de revisão do auditor independente, obedecidas a 
legislação vigente. 

10.1.7. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 120 (cento e 
vinte) dias contados a partir do fim do ano, as demonstrações 
financeiras anuais completas, devidamente auditadas por empresa 
de auditoria independente, obedecidas a legislação vigente e de 
acordo com a regulamentação do PODER CONCEDENTE, se 
houver, com destaque para as seguintes informações, relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior: 

i. transações com Partes Relacionadas; 

ii. relatar sobre as operações entre as partes relacionadas, 
principalmente quanto à pertinência dos preços praticados. 

iii. depreciação e amortização de ativos; 

iv. provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, 
ambientais ou administrativas); 

v. relatório da administração; 

vi. parecer dos auditores independentes e, se existente, do 
conselho fiscal; e 

vii. declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu 
capital social integralizado e as alterações na sua composição 
societária. 

10.1.8. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, concomitantemente ao 
seu envio aos financiadores/estruturadores referidos na subcláusula 
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6.3, cópia de todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação 
enviado a estes financiadores/estruturadores, que contenham 
informação relevante a respeito da situação financeira da 
CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA. 

10.1.9. Fornecer relatórios, documentos e informações previstos nas 
subcláusulas 10.1.1 a 10.1.8, de forma a permitir sua integração em 
bancos de dados, em base eletrônica. 

10.1.9.1. Ao PODER CONCEDENTE será assegurado o acesso 
irrestrito e em tempo real ao banco de dados referido nesta 
subcláusula.  

10.1.10. As vias originais dos relatórios previstos nesta cláusula, após 
analisadas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, serão 
arquivadas na sede da CONCESSIONÁRIA, que deverá mantê-las 
em arquivo até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO. 

10.1.11. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, os 
instrumentos de convenções trabalhistas referidos na subcláusula 
15.8.4, devidamente registrados no Ministério do Trabalho e 
Emprego, bem como sua adesão e efetivo cumprimento destas 
convenções. 

10.1.12. Divulgar, em seu sítio eletrônico e durante todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO, as seguintes informações: 

10.1.12.1.  informações de contato (telefone, endereço de 
correio eletrônico, formulário eletrônico, endereço de 
correspondência) para recebimento de reclamações, 
sugestões e esclarecimento de dúvidas dos USUÁRIOS da 
UNIDADE HOSPITALAR; e 

10.1.12.2. regras da Educação Permanente. 

10.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o monitoramento 
permanente da prestação dos serviços, especialmente nos itens 
necessários à apuração do cumprimento de suas obrigações e à 
avaliação do ÍNDICE DE DESEMPENHO estipulados no ANEXO 4. 

10.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de 
governança corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa - IBGC, com a apresentação de contas e 
demonstrações contábeis padronizadas, observada a legislação 
vigente. 

10.4. O CONTRATO a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e a 
auditoria independente referida nas subcláusulas 10.1.6 e 10.1.7 não 
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poderá exceder o prazo de vigência de cinco anos e, sempre que 
houver disponibilidade no mercado, deverá ser promovida a rotatividade 
entre a empresa ou os profissionais a serem contratados. 

11. Contratação com Terceiros e Empregados 

11.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável, objetivamente, pela 
imperícia, por falhas técnicas, pela falta de higidez financeira e por 
prejuízos causados pelos seus colaboradores para a execução da 
CONCESSÃO. 

11.2. Para a execução dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS e das 
Obras de construção da UNIDADE HOSPITALAR, a 
CONCESSIONÁRIA utilizará seus empregados e poderá subcontratar 
terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares às obras e SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, bem 
como a implantação de projetos associados.  

11.3. Os colaboradores da CONCESSIONÁRIA deverão ter capacidade 
técnica para o desempenho de suas atividades.  

11.4. A CONCESSIONÁRIA implantará, mediante prévia aprovação do 
PODER CONCEDENTE, plano de treinamento e orientação aos 
empregados e terceiros contratados.  

11.5. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que os empregados e 
terceiros contratados mantenham um bom relacionamento com os 
servidores do PODER CONCEDENTE e com o público geral.  

11.6. A comunicação entre as Partes e os pedidos de ações corretivas 
do PODER CONCEDENTE em relação à CONCESSIONÁRIA devem 
ocorrer por meio dos representantes designados pela 
CONCESSIONÁRIA.  

11.7. A CONCESSIONÁRIA deverá instruir seu pessoal sobre a 
necessidade de cumprir as normas internas da UNIDADE 
HOSPITALAR, de Segurança e Medicina do Trabalho, de prevenção de 
incêndio e as relativas à utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual e Coletiva – EPI e EPC.  

11.8. A CONCESSIONÁRIA deverá afastar, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, e substituir os seus colaboradores que 
descumprirem as normas de trabalho, os padrões de atendimento 
exigidos ou que causarem qualquer tipo de constrangimento aos 
USUÁRIOS.  

11.8.1. No caso do disposto na subcláusula anterior, excetuada a 
hipótese de falta grave, o empregado ou terceiro contratado poderá 
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ser reintegrado à atividade caso tenha sido aprovado em curso de 
treinamento ou reciclagem voltado à sua recuperação.  

11.8.2. Poderá também ser reintegrado o empregado ou terceiro 
contratado que venha a demonstrar sua inocência em relação às 
imputações ou acusações que lhe forem feitas.  

11.9. A CONCESSIONÁRIA tem o dever de impedir a circulação, na 
UNIDADE HOSPITALAR em funcionamento, de qualquer empregado ou 
terceiro contratado que apresente sintoma de doença infecciosas 
atestada por profissional médico ou que esteja em desconformidade 
com preceitos gerais de higiene.  

11.10. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e seus 
empregados ou terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, 
não se estabelecendo, em qualquer caso, relação de qualquer natureza 
entre os empregados, os terceiros contratados e o PODER 
CONCEDENTE.  

11.11. Todos os empregados e terceiros contratados pela 
CONCESSIONÁRIA deverão portar identificação (crachás) com 
fotografia recente, estar devidamente uniformizados com o logotipo do 
PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA quando estiverem no 
exercício de funções nas dependências da UNIDADE HOSPITALAR e 
estar previamente cadastrados no sistema de controle de acessos, na 
forma do ANEXO 3 do CONTRATO.  

11.12. A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade 
de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária, ambiental ou 
qualquer outra relativa aos seus empregados ou terceiros contratados.  

11.13. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER 
CONCEDENTE indene em razão de qualquer demanda ou prejuízo que 
este venha a sofrer em virtude:  

i. De ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, seus 
administradores, empregados, prepostos, prestadores de 
serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer 
outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada;  

ii. De questões de natureza trabalhista, previdenciária ou 
acidentária relacionados aos empregados da 
CONCESSIONÁRIA e de terceiros contratados;  

iii. De questões de natureza ambiental, relacionadas às Obras e 
aos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS; e  
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iv. De questões de natureza fiscal ou tributária, relacionadas às 
Obras e aos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS.  

11.14. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o 
PODER CONCEDENTE indene em relação às despesas processuais, 
honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta ou 
indiretamente, venha a arcar em função das ocorrências descritas na 
subcláusula 11.13.  

11.15. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE abater da 
Contraprestação Pública os valores decorrentes da eventual aplicação 
das subcláusulas 11.13 e 11.14.  

11.16. A CONCESSIONÁRIA deverá dar ampla publicidade, por 
intermédio de veículos de mídia local e regional, dos processos de 
seleção de profissionais para desempenho de funções na UNIDADE 
HOSPITALAR. 

11.17. Os profissionais contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão, 
no primeiro ano e depois, bienalmente: 

i. ser submetidos aos treinamentos do Programa de Combate 
ao Racismo Institucional - PCRI, na forma da regulamentação 
própria; 

ii. ser submetidos a treinamento específico sobre a política 
pública de saúde no Brasil e sobre os princípios, modus 
operandi e instrumentos de gestão do SUS, em especial 
quanto às regras de prestação dos serviços de atenção à 
saúde. 

11.18. Na hipótese de subcontratação, os contratos entre a 
CONCESSIONÁRIA e os subcontratados deverão prever cláusula de 
sub-rogação à PODER CONCEDENTE, visando à continuidade da 
prestação adequada dos serviços. 

11.19. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer tempo, 
informações sobre a contratação de terceiros para a execução dos 
serviços da CONCESSÃO, inclusive para fins de comprovação das 
condições de capacitação técnica e financeira. 

11.19.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de 
eventuais contratos firmados com terceiros não exime a 
CONCESSIONÁRIA do cumprimento, total ou parcial, de suas 
obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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11.20. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
CONTRATO. 

12. Fiscalização da CONCESSÃO 

12.1. Os poderes de fiscalização da execução do CONTRATO serão 
exercidos diretamente pelo PODER CONCEDENTE, que terá, no 
exercício de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos 
dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos 
técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA, assim como 
à UNIDADE HOSPITALAR. 

12.2. A fiscalização ficará a cargo de servidores ou órgão componente 
da estrutura do PODER CONCEDENTE, previamente designados e 
com a atribuição exclusiva de fiscalizar o CONTRATO. 

12.2.1. A fiscalização poderá ser exercida por órgão regulador próprio 
do setor, com esta atribuição. 

12.3. No exercício da fiscalização referida na subcláusula 12.2 acima, o 
PODER CONCEDENTE deverá ser auxiliada por VERIFICADOR 
INDEPENDENTE e de renome no mercado, assim considerado aquele 
que reúna as seguintes condições: 

i. ter pelo menos 10 (dez) anos de experiência; e 

ii. ter experiência similar comprovada em contratos públicos ou 
privados. 

12.4. A empresa referida na subcláusula 12.3 funcionará como 
VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO, e terá como 
atribuição: 

i. Apurar o ÍNDICE DE DESEMPENHO e o cálculo da variação 
da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, na forma da 
subcláusula 15.9;  

ii. Avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e 
revisar o Fluxo de Caixa Marginal, na forma da subcláusula 
17.4.5;  

iii. Avaliar os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS na forma do disposto nos ANEXOS 3 e 4; 

iv. A partir dos MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá 
elaborar instrumento de avaliação da qualidade dos serviços 
para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, 
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medição dos níveis de qualidade e correção de rumos, nos 
termos do disposto no ANEXO 3; 

v. Prover pesquisa de satisfação dos USUÁRIOS; 

vi. Avaliar dos BENS DA CONCESSÃO, consoante disposto na 
subcláusula 4.15.4; 

vii. Avaliar os projetos básico de arquitetura para construção da 
UNIDADE HOSPITALAR, na forma da subcláusula 7.1.2.2; 

viii. Avaliar o Caderno de Especificações dos equipamentos e do 
mobiliário, na forma da subcláusula 4.13; 

ix. Apurar a Taxa de Ocupação Hospitalar para fins de 
verificação de excesso de demanda, observado o disposto na 
Portaria do Ministério da Saúde n. 312, de 30/04/2002. 

12.4.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pelo 
PODER CONCEDENTE e contratado, sob o regime privado, pela 
CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, integralmente, com 
os respectivos custos da contratação. 

12.4.2. A contratação de que trata essa subcláusula limitar-se-á ao 
valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) anuais, 
corrigidos pelo IPCA. 

12.4.3. O CONTRATO a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE não poderá exceder o prazo de 
vigência de cinco anos e, sempre que houver disponibilidade no 
mercado, deverá ser promovida a rotatividade entre a empresa ou 
os profissionais a serem contratados. 

12.4.4. A pessoa jurídica que exercer o papel de VERIFICADOR 
INDEPENDENTE não poderá, concomitantemente, ser contratada 
para prestação dos serviços de auditoria previstos na subcláusula 
10.4. 

12.5. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das 
fiscalizações previstas serão imediatamente aplicáveis e vincularão a 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do recurso eventualmente cabível. 

12.6. A fiscalização do PODER CONCEDENTE anotará em termo 
próprio de registro as ocorrências apuradas nas fiscalizações, 
encaminhando-o à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou 
defeitos verificados. 

12.6.1. A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo 
de registro de ocorrências, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá 
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ser prorrogado mediante justificativa aceita pelo PODER 
CONCEDENTE e sem prejuízo à continuidade e adequação dos 
serviços, configura infração contratual e ensejará a lavratura de 
auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação das 
penalidades previstas no CONTRATO, sem prejuízo de eventual 
sanção administrativa, civil ou criminal por violação de preceito legal 
ou infra-legal aplicável. 

12.6.2. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA em cumprir as 
determinações do PODER CONCEDENTE na sua competência 
fiscalizadora, o PODER CONCEDENTE terá a faculdade de 
proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de 
terceiro, correndo os respectivos custos por conta da 
CONCESSIONÁRIA. 

12.7. A fiscalização será, também, responsável por apurar o 
cumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA, 
para fins de quantificação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA, na forma das subcláusulas 15.3 e 15.9, e do ANEXO 4. 

12.8. O PODER CONCEDENTE poderá acompanhar a prestação dos 
serviços, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações caso 
entenda haver desconformidade com as obrigações previstas no 
CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO. 

12.8.1. Os esclarecimentos ou modificações solicitados pelo 
PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA não alterarão, de 
qualquer forma, a alocação de riscos prevista no CONTRATO. 

12.9. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, 
interromper, suspender ou substituir, às suas expensas e no prazo 
fixado pela subcláusula 12.6.1, os serviços pertinentes à CONCESSÃO 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

12.9.1. O PODER CONCEDENTE poderá exigir que a 
CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, 
corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço 
prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à 
CONCESSÃO, em prazo a ser estabelecido pelo PODER 
CONCEDENTE. 

12.9.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações de 
investimentos pela CONCESSIONÁRIA envolverá a redução da 
remuneração da CONCESSIONÁRIA, caso represente 
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descumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO, na forma das 
subcláusulas 15.3 e 15.9, e do ANEXO 4. 

12.9.3. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à 
obrigação prevista nesta subcláusula 12.9, ao PODER 
CONCEDENTE é facultado se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO para remediar os vícios, defeitos ou incorreções 
identificados.  

12.10. Das notificações expedidas pelo PODER CONCEDENTE, a 
CONCESSIONÁRIA poderá exercer seus direitos de defesa na forma 
da regulamentação vigente. 

13. Direitos dos Usuários 

13.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, 
regulamentos do PODER CONCEDENTE e em outros diplomas legais 
aplicáveis, são direitos dos USUÁRIOS da UNIDADE HOSPITALAR: 

i. receber informações do PODER CONCEDENTE e da 
CONCESSIONÁRIA referente à prestação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS para a defesa de interesses individuais ou 
coletivos; 

ii. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da 
CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

iii. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados 
pela CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço; 

iv. contar com canais de comunicação efetivos com a 
CONCESSIONÁRIA, seja em relação a centrais de atendimento 
físicas, seja por meios eletrônicos (sítio na internet, endereço de 
correio eletrônico, fac-símile), seja por central de atendimento 
telefônico; e 

v. contar com a prestação de serviços de qualidade, com base no 
ANEXO 4. 

CAPÍTULO IV – DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO 

14. Valor do CONTRATO e Remuneração 

14.1. Valor do CONTRATO 

14.1.1. O valor do CONTRATO é de R$ [•] (• Reais), tendo como 
referência a data de entrega da Proposta, que corresponde ao 
somatório das receitas totais projetadas provenientes da operação 
da CONCESSÃO, em valor a preços constantes, com base no valor 
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a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 
MÁXIMA. 

14.1.2. O valor contemplado na subcláusula acima tem efeito 
meramente indicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das 
Partes para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO. 

14.2. Remuneração 

14.2.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada mediante pagamento 
da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA; 

14.2.2. A fonte de receita da CONCESSIONÁRIA advirá do 
recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, nos 
termos do CONTRATO. 

14.2.3. A CONCESSIONÁRIA declara que o sistema de remuneração 
previsto neste CONTRATO representa o equilíbrio entre ônus e 
bônus da CONCESSÃO, e que a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA pagos à CONCESSIONÁRIA serão suficientes para 
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, 
investimentos, despesas e serviços efetivamente realizados, 
indicados no presente CONTRATO. 

15. Contraprestação Pública 

15.1. Pela execução do objeto do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE pagará à CONCESSIONÁRIA prestação pecuniária, 
denominada CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, cujo valor será 
calculado com base nesta cláusula e no ANEXO 4. 

15.2. O cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA terá 
como ponto de partida a CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, 
correspondente a R$ [•] (• Reais), cujo valor será segregado, em cada 
ano do PRAZO DA CONCESSÃO, em 12 (doze) parcelas iguais, 
equivalentes à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

15.3. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA poderá 
variar de acordo com o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO, por meio da redução proporcional da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

15.3.1. Nos primeiros 3 (três) meses, contados do início da operação, 
a CONCESSIONÁRIA fará jus ao pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA em valor 
correspondente à 85% (oitenta e cinco por cento) da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 
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15.3.2. No segundo trimestre, contado do início da operação, a 
CONCESSIONÁRIA fará jus ao pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA em valor 
correspondente à 90% (noventa por cento) da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

15.3.3. No terceiro trimestre, contado do início da operação, a 
apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO levará em conta apenas 
os Indicadores de Disponibilidade alcançados no primeiro trimestre 
de operação, para fins do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA, na forma da subcláusula 15.9.1. do 
CONTRATO e do ANEXO 4. 

15.3.4. Nos demais trimestres, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA variará de acordo com o cumprimento do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO apurado no penúltimo trimestre anterior. 

15.3.4.1. A prestação – nos dois últimos trimestres do PRAZO DA 
CONCESSÃO – dos serviços objeto do CONTRATO em índice 
inferior a 80% (oitenta por cento) do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, apurado na forma da subcláusula 15.9, 
constitui falha gravíssima, conforme subcláusula 23.3.4 deste 
CONTRATO. 

15.4. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será 
efetuado até o dia 20 (vinte) de cada mês, mediante depósito pecuniário 
em conta corrente segregada e gerenciada pelo AGENTE DE 
PAGAMENTO, na forma da Lei Estadual n.º 11.477/2009 e do 
CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS (ANEXO 8).  

15.4.1. O mecanismo de pagamento descrito nesta subcláusula 
obedecerá ao procedimento constante da subcláusula 15.9, aos 
termos do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE 
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS e à Lei estadual 
n.º 11.447/2009 e suas alterações. 

15.4.1.1. Os recursos apartados do FPE, objeto do CONTRATO 
DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, também serão utilizados para 
adimplemento da remuneração do AGENTE DE PAGAMENTO 
e da DESENBAHIA, devida pelo Estado da Bahia em 
decorrência do cumprimento pelas partes das obrigações 
previstas no CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE 
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. 
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15.4.2. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 
ficará condicionado à apresentação das informações, já 
exigíveis nessa data, referidas na subcláusula 10.1.4 até o dia 
5 (cinco) do respectivo mês. 

15.4.3. Na hipótese de a variação referida na subcláusula 15.3 não ser 
incorporada ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA por atraso em informar o resultado da apuração do 
cumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO, a 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será paga sem a 
referida redução proporcional, até que informada a variação, 
hipótese em que a diferença deverá ser compensada na(s) 
CONTRAPRESTAÇÃO(ões) MENSAL(is) EFETIVA(s) 
subsequente(s), admitindo-se a cumulação das reduções em 
um único mês. 

15.4.4. Para efetivação da compensação referida na subcláusula 
15.4.3, o PODER CONCEDENTE se obriga a comunicar ao 
AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 
a redução a ser aplicada.  

15.4.5. Na hipótese de controvérsia entre as Partes a respeito do valor 
da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, o pagamento 
será efetuado com base na variação da Contraprestação 
informada no relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE 
contendo a apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO, na forma 
da subcláusula 15.9.3, até a decisão da controvérsia 
preferencialmente pela Comissão de Mediação ou pela 
arbitragem, conforme ANEXO 10, hipótese em que eventual 
compensação será efetuada na(s) CONTRAPRESTAÇÃO(ões) 
MENSAL(is) EFETIVA(s) subsequente(s), admitindo-se a 
cumulação das reduções em um único mês. 

15.5. A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento e 
reconhece que: 

i. considerando o caráter objetivo do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO estabelecidos no CONTRATO, o seu 
resultado indicará as condições físicas da UNIDADE 
HOSPITALAR, as condições da prestação dos serviços e a 
sua conformidade com as exigências legais e contratuais; 

ii. a variação da remuneração é um mecanismo pactuado entre 
as Partes e será aplicado de forma imediata e automática 
pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista a 
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desconformidade entre os serviços prestados e as 
exigências do CONTRATO; 

iii. a variação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 
nos termos desta cláusula não constitui penalidade 
contratual, mas, sim, mecanismo preestabelecido no 
CONTRATO para manutenção da equivalência contratual 
entre os serviços prestados e a sua remuneração, desde já 
acordada entre as partes; e 

iv. a avaliação do desempenho da CONCESSÃO e a 
correspondente variação da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA não prejudicam a verificação, pelo 
PODER CONCEDENTE, de inadimplemento contratual da 
CONCESSIONÁRIA e conseqüente aplicação das 
penalidades previstas no CONTRATO, observadas as regras 
constantes da subcláusula 23.6. 

15.6. No caso de inadimplemento do pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA à CONCESSIONÁRIA, será 
aplicável o seguinte: 

i. o débito será acrescido no valor de 2% (dois por cento) e 
juros, segundo a taxa em vigor para a mora de pagamento 
de impostos devidos à Fazenda Estadual; e 

ii. no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, será 
conferida à CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspender 
os investimentos em curso, bem como as atividades que não 
sejam estritamente necessárias à continuidade dos serviços 
ou à utilização pública da UNIDADE HOSPITALAR, sem 
prejuízo do direito à rescisão do CONTRATO. 

15.7. Início do Pagamento 

15.7.1. O pagamento da Contraprestação Pública pelo PODER 
CONCEDENTE ocorrerá a partir do início da operação da 
UNIDADE HOSPITALAR, com a prestação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS, assim considerado na data do início do 
PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA, ressalvado o disposto nas 
subcláusulas 8.1.5.3 e 8.1.5.4.1. 

15.8. Reajustes da Contraprestação Pública 

15.8.1. A CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA terá o seu 
primeiro reajuste contratual na data do início do pagamento.  

15.8.2. O reajuste terá como marco inicial a data da Proposta. 
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15.8.3. A data do primeiro reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO 
ANUAL MÁXIMA, conforme disposto na subcláusula 15.8.1, será 
considerada como data-base (dia e mês) para efeito dos reajustes 
seguintes. 

15.8.4. A CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA será reajustada 
anualmente para incorporar a variação do IRCP, devendo ser 
calculada pela seguinte fórmula: 

CAM1 = CAM0 X IRCP 

Onde: 

CAM1 = Valor reajustado da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA 

CAM0 = Valor da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA decorrente do 
último reajuste  

O IRCP será calculado com base na seguinte fórmula: 

IRCP = [1+(α . Remuneratório (1) + β . Remuneratório (2)+ γ . IPCA)] 

Onde: 

 _ (Coeficiente Alfa) = Peso correspondente à parcela de natureza pessoal 
vinculada à categoria profissional de vigilância à data de entrega da Proposta, 
em relação ao Valor da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA; 

_ Remuneratório (1) = Variação obtida pela categoria profissional de vigilância, 
através de negociação do sindicato representante dos trabalhadores do setor 
privado da categoria profissional do Estado da Bahia com o sindicato patronal 
respectivo do Estado da Bahia, em acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho, desde a sua última data-base, referente a salário e verbas conexas; 

_ (Coeficiente Beta) = Peso correspondente à parcela de natureza pessoal 
vinculada às demais categorias profissionais da UNIDADE HOSPITALAR, à 
data de entrega da Proposta, em relação ao Valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
ANUAL MÁXIMA; 

_ Remuneratório (2) = Variação obtida pela categoria profissional de limpeza 
da UNIDADE HOSPITALAR, através de negociação do sindicato representante 
dos trabalhadores do setor privado da categoria profissional do Estado da 
Bahia com o sindicato patronal respectivo do Estado da Bahia, em acordo, 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde a sua última data-base, 
referente a salário e verbas conexas; 

_ (Coeficiente Gama) = Peso correspondente à parcela restante do Valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, à data de entrega da Proposta, em 
relação ao Valor da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA; 
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_ IPCA = Variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, 
considerada a partir da data do último reajuste de contraprestação conforme a 
seguinte fórmula: 

IRCP = IPCAi / IPCAo (onde: IPCAo significa o número-índice do IPCA do mês 
anterior à data de entrega da Proposta ou da data do último reajuste efetuado, 
e IPCAi significa o número-índice do IPCA do mês anterior à nova data-base de 
reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA) 

15.8.5. A aplicação da fórmula referida nesta subcláusula deverá 
considerar que: 

i. Os pesos em relação ao custo direto, são de 5% 
(cinco por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 
70% (setenta por cento), para alfa, beta e gama, 
respectivamente; 

ii. Os reajustes deverão ser realizados de acordo com 
os valores vigentes à data-base do último acordo, 
convenção ou dissídio coletivo vigente da categoria 
ou categorias profissionais predominantes na 
execução do objeto contratual, firmada pelos 
sindicatos das respectivas categorias profissionais 
da UNIDADE HOSPITALAR, com implementação no 
período anterior à data de cálculo do valor 
reajustado da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 
MÁXIMA; e 

15.8.6. Em caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste 
previstos neste CONTRATO, o índice a ser utilizado deverá ser 
aquele que o substituir. Caso nenhum índice venha a substituir 
automaticamente o índice extinto, as Partes deverão determinar, de 
comum acordo, o novo índice a ser utilizado. Caso as Partes não 
cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco) dias após a 
extinção do referido índice de reajuste, o PODER CONCEDENTE 
deverá determinar o novo índice de reajuste. 

15.8.6.1. Aplicar-se-á o disposto nesta subcláusula, por analogia, à 
hipótese de extinção dos sindicatos referidos nesta 
subcláusula.  

15.9. Apuração Trimestral da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA 

15.9.1. O valor devido à CONCESSIONÁRIA será revisto 
trimestralmente, para os fins de determinar a eventual dedução 
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decorrente do descumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO 
apurados no penúltimo trimestre anterior. 

15.9.1.1. Caso a CONCESSIONÁRIA cumpra o ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, fará jus ao recebimento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

15.9.1.2. Este valor inicial será reduzido na hipótese de 
descumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO, na forma 
disciplinada pelo ANEXO 4. 

15.9.1.3. O valor devido após o resultado da avaliação referida nesta 
subcláusula, inclusive com a eventual redução da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, permanecerá 
vigente até o resultado da avaliação trimestral seguinte. 

15.9.1.4. A apuração trimestral nos primeiros 9 (nove) meses iniciais 
da operação da UNIDADE HOSPITALAR obedecerá ao 
disposto nas subcláusulas 15.3.1 a 15.3.3. 

15.9.2. Para a apuração trimestral referida na subcláusula 15.9.1, a 
CONCESSIONÁRIA encaminhará ao VERIFICADOR 
INDEPENDENTE documento contendo a apuração do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, na forma do ANEXO 4, até o trigésimo dia do mês 
posterior ao trimestre avaliado. 

15.9.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE terá então o prazo de 
40 (quarenta) dias para analisar o documento fornecido e emitir seu 
relatório com a apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO, bem 
como o cálculo da variação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA. 

15.9.4. De posse do relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE, 
caberá à PODER CONCEDENTE, no prazo de 40 (quarenta) dias, 
apreciar o relatório e encaminhá-lo validado à Desenbahia, para 
pagamento, nos termos do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE 
AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS e 
de regulamentação estadual específica. 

15.9.5. O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a 
realização de nova apuração trimestral e fixação de novo valor, a 
partir do cumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO. 

15.10. Revisões Ordinárias 

15.10.1. Revisão após os primeiros 12 (doze) meses do 
CONTRATO. 
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15.10.1.1. Após 12 (doze) meses, contados do início da 
operação, o PODER CONCEDENTE fará uma revisão do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO conforme indicado no ANEXO 4 
do presente instrumento, para avaliar a efetiva demanda da 
UNIDADE HOSPITALAR e verificar a pertinência dos 
indicadores estabelecidos. 

15.10.2. Revisão quinquenal do CONTRATO. 

15.10.2.1. A cada 5 (cinco) anos da operação da 
CONCESSÃO, será realizada revisão pelo PODER 
CONCEDENTE, com intuito de reavaliar a CONCESSÃO em 
relação a sua compatibilidade com as reais necessidades do 
PODER CONCEDENTE em relação à UNIDADE 
HOSPITALAR, e do cenário econômico, preservando-se a 
alocação de riscos e as regras para recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro originalmente estabelecidas no 
CONTRATO. 

15.10.2.2. A revisão quinquenal compreenderá a revisão do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO constante no ANEXO 4;  

15.10.2.3. A revisão quinquenal servirá, igualmente, para 
avaliação dos equipamentos empregados na prestação dos 
serviços, com vistas a apurar sua adequabilidade quantitativa e 
qualitativa, e eventual necessidade de substituição ou de 
inovação tecnológica, na forma do disposto na subcláusula 4.9. 

15.11. Revisão extraordinária 

15.11.1. Além do disposto nas subcláusulas 15.8 e 15.10, a 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA somente poderá sofrer 
aumentos ou reduções em decorrência de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro, cujas hipóteses de cabimento, 
procedimento aplicável, critérios e princípios estão estabelecidos na 
cláusula 17. 

15.11.2. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA somente 
poderá sofrer aumentos ou reduções em decorrência da apuração 
trimestral prevista na subcláusula 15.9. 

16. Alocação de Riscos 

16.1. Com exceção das hipóteses da subcláusula 16.2, a 
CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos 
os riscos relacionados à CONCESSÃO, inclusive, mas sem limitação, 
pelos seguintes riscos: 
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i. Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à 
CONCESSÃO, ressalvada a hipótese da subcláusula 5.2; 

ii. Custos excedentes relacionados aos serviços objeto da 
CONCESSÃO, exceto nos casos previstos na subcláusula 16.2 
abaixo; 

iii. Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no ANEXO 2, 
3 e 11 ou de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao longo 
da vigência do CONTRATO, exceto nos casos previstos na 
subcláusula 16.2 abaixo; 

iv. Tecnologia empregada pela CONCESSIONÁRIA nos SERVIÇOS 
NÃO ASSISTENCIAIS; 

v. Risco de engenharia relacionado às obras de construção da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

vi. Perecimento, salvo o decorrente do uso normal, destruição, 
roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados 
aos BENS DA CONCESSÃO, responsabilidade que não é 
reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER 
CONCEDENTE; 

vii. Gastos resultantes de defeitos aparentes ou ocultos em BENS DA 
CONCESSÃO, com exceção daqueles mencionados na 
subcláusula 4.1, itens (iii) e (iv); 

viii. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de 
aumentos das taxas de juros; 

ix. Variação das taxas de câmbio; 

x. Modificações na legislação, exceto aquelas mencionadas na 
subcláusula 16.2., vi; 

xi. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências 
incalculáveis, ou ainda CASO FORTUITO OU EVENTO DE 
FORÇA MAIOR, que, em condições de mercado, possam ser 
objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de 
sua ocorrência, dentre os quais greves, distúrbios, quarentenas, 
descontinuidade do fornecimento de energia ou gás, fenômenos 
naturais, furacões, enchentes, e outros eventos; 

xii. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do 
passivo ambiental relacionado à coleta, tratamento e destinação 
final dos resíduos produzidos pela UNIDADE HOSPITALAR; 
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xiii. Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos 
no Brasil na data de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo 
como resultado direto ou indireto de ação ou omissão da 
CONCESSIONÁRIA; 

xiv. Inflação superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA ou de outros valores 
previstos no CONTRATO para o mesmo período; 

xv. Prejuízos causados a terceiros, pela CONCESSIONÁRIA ou seus 
administradores, colaboradores, prepostos ou prestadores de 
serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela 
vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 
CONCESSÃO; 

xvi. Imperícia ou falhas na prestação dos serviços, inclusive àquelas 
causadas por empregados ou prestadores de serviços 
contratados pela CONCESSIONÁRIA para a prestação dos 
serviços da CONCESSÃO, abrangendo a responsabilidade civil e 
criminal; 

xvii. Custos decorrentes de pequenas obras de adequação 
relacionadas à instalação dos equipamentos de saúde e mobiliário 
compreendido na subcláusula 4.1 (i) e (ii); 

xviii. Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta da 
CONCESSIONÁRIA ou confirmação das premissas adotadas em 
seu modelo de viabilidade econômica, por força de fatores 
distintos dos previstos nas subclaúsulas 16.2; 

xix. Constatação superveniente de erros ou omissões em sua 
proposta econômica; 

xx. Decisão tomada em dissídio trabalhista ou decorrente da 
celebração de acordo ou convenção coletiva de trabalho que não 
reflita diretamente na composição do IRCP estabelecido na 
subcláusula 15.8.4; 

xxi. Ocorrência de greves dos seus empregados ou da interrupção ou 
falha de fornecimento de materiais e serviços pelos seus 
contratados; 

xxii. Eventual majoração nos custos dos materiais, mobiliário e 
equipamentos, ou das estimativas de custos e despesas de 
prestação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, entre a data de 
apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e a efetiva 
aquisição dos mesmos; 
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xxiii. Eventual erro da CONCESSIONÁRIA nas projeções de 
quantitativos necessários à execução das obras ou prestação dos 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS; 

xxiv. Passivo ambiental causado após a data de DATA DE 
ASSUNÇÃO do CONTRATO; 

xxv. Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e 
contábil da CONCESSÃO e da CONCESSIONÁRIA. 

xxvi. Atualização tecnológica dos bens de TIC (hardwares e softwares). 

16.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 
relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 
CONCEDENTE: 

i. Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 
CONCESSIONÁRIA de prestar os serviços, ou que interrompa ou 
suspenda o pagamento da Contraprestação ou impeça seu 
reajuste e revisão de acordo com o estabelecido no CONTRATO, 
exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado 
causa a tal decisão; 

ii. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas 
obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se 
limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER 
CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação 
vigente; 

iii. Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA 
causados pela demora ou omissão do PODER CONCEDENTE e 
dos demais órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual nas providências que lhe cabem na relação contratual. 

iv. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências 
incalculáveis, ou ainda CASO FORTUITO OU EVENTO DE 
FORÇA MAIOR que, em condições de mercado, não possam ser 
objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de 
sua ocorrência; 

v. Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, dos encargos atribuídos 
à CONCESSIONÁRIA no CONTRATO, incluindo os serviços 
descritos no ANEXO 3 e 11;  

vi. Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de 
criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos e das 
exigências para gestão e operação de unidades hospitalares, que 
alterem a composição econômico-financeira da 
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CONCESSIONÁRIA, excetuada a legislação dos impostos sobre 
a renda; 

vii. Imperícia ou falhas na prestação dos serviços clínicos causadas 

por integrantes do corpo clínico contratado pelo PODER 

CONCEDENTE, abrangendo a responsabilidade civil e criminal 

por conta de erro médico; 

viii. Excesso de demanda, assim considerada quando apurada Taxa 
de Ocupação Hospitalar em determinado trimestre entre 90% a 
110%, hipótese em que a apuração do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO levará em conta apenas os Índices de 
Disponibilidade e Conformidade, na forma do ANEXO 4 do 
CONTRATO, a qual não ensejará recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato; 

ix. Excesso de demanda, assim considerada quando apurada Taxa 
de Ocupação Hospitalar em determinado trimestre superior a 
110%, hipótese em que a apuração do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO levará em conta apenas os Índices de 
Disponibilidade e Conformidade, na forma do ANEXO 4 do 
CONTRATO, bem como ensejará recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato; 

x. Disponibilidade dos BENS DA CONCESSÃO mencionados na 
subcláusula 4.1, itens (iii) e (iv), salvo quando a indisponibilidade 
decorrer da materialização de risco a ser suportado pela 
CONCESSIONÁRIA, na forma da subcláusula 16.1. 

16.3. A CONCESSIONÁRIA declara: 

i. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 
assumidos no CONTRATO; e 

ii. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 
Proposta. 

16.4. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no 
CONTRATO venham a se materializar. 

17. Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

17.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a 
repartição de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu 
equilíbrio econômico-financeiro.  
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17.2. A CONCESSIONÁRIA somente poderá solicitar a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas na 
subcláusula 16.2 acima. 

17.3. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro quando cabível nos termos da lei. 

17.4. Em ambos os casos, a Postulante deverá enviar notificação de 
solicitação de recomposição à Postulada, no prazo de 15 (quinze) dias 
a contar da data em que tomar conhecimento da ocorrência da hipótese 
ensejadora da recomposição. 

17.4.1. Dentro de 15 (quinze) dias a contar da data da entrega da 
notificação, a Postulante poderá enviar à Postulada uma segunda 
notificação, fornecendo detalhes sobre a hipótese ensejadora da 
recomposição, bem como, se for o caso, informações sobre: 

i. a data da ocorrência e provável duração da hipótese ensejadora 
da recomposição; 

ii. a estimativa da variação de investimentos, custos ou 
despesas, ou variação de receitas; 

iii. qualquer alteração necessária nos serviços objeto do 
CONTRATO; 

iv. a eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e 

v. a eventual necessidade de liberação do cumprimento de 
quaisquer obrigações, de qualquer das Partes. 

17.4.2. Dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da 
primeira notificação, o PODER CONCEDENTE estabelecerá prazo 
para que se faça a comprovação dos fatos e das condições que 
ensejaram a solicitação de recomposição do equilíbrio, e 
especialmente, de que: 

i. a hipótese ensejadora da recomposição foi a causa direta dos 
investimentos, custos ou despesas adicionais, ou descumprimento 
do ÍNDICE DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 4; e 

ii. os investimentos, custos ou despesas adicionais, o 
descumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO previstos no 
ANEXO 4 ou a liberação do cumprimento de certas obrigações 
contratuais não puderam e não poderiam ser evitados, mitigados 
ou recuperados pela CONCESSIONÁRIA ou por seus contratados, 
atuando com diligência, prudência e perícia, por meio da adoção de 
medidas que estivessem ou estejam a seu alcance, incluindo, 
quando for o caso, o uso de avaliações de mercado e 
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demonstração de como a hipótese vem afetando os preços 
cobrados por outros negócios semelhantes ao objeto do 
CONTRATO. 

17.4.3. O PODER CONCEDENTE examinará as informações 
fornecidas pela CONCESSIONÁRIA e decidirá, no prazo de até 120 
(cento e vinte) dias, pelo cabimento ou não da recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

17.4.4. O prazo referido na subcláusula anterior poderá ser 
prorrogado, justificadamente, a critério do PODER CONCEDENTE, 
por até 90 (noventa) dias. 

17.4.5. Para a análise de que trata esta subcláusula, o PODER 
CONCEDENTE poderá ser auxiliada pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE referido na subcláusula 12.3, que avaliará 
tecnicamente o cabimento da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO e sugerirá a eventual revisão 
do Fluxo de Caixa Marginal. 

17.5. Ao final do procedimento indicado na subcláusula 17.4, caso a 
recomposição tenha sido julgada cabível, o PODER CONCEDENTE 
deverá adotar, a seu exclusivo critério, uma ou mais das seguintes 
formas de recomposição: 

i. aumento ou redução do valor da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL 
MÁXIMA, inclusive para fins de compensação dos custos e despesas 
adicionais ou da perda de receita efetivamente ocorrida em função do 
fato de desequilíbrio; 

ii. alteração do PRAZO DA CONCESSÃO, respeitados os limites da 
lei;  

iii. modificação, de forma proporcional, de certas obrigações 
contratuais da Parte, diretamente relacionadas à hipótese ensejadora 
da recomposição; e/ou 

iv. pagamento à CONCESSIONÁRIA, pelo Estado, dos 
investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido 
efetivamente incorridos ou do valor equivalente à perda de receita 
efetivamente ocorrida. 

17.6. Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
não poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no 
CONTRATO. 

17.7. O processo de recomposição será realizado de forma que seja nulo 

o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão 
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do evento que ensejou a recomposição, considerando (i) os fluxos dos 

dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à 

recomposição e (ii) os fluxos das receitas marginais resultantes da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a aplicação 

da seguinte fórmula: 

 

Na qual se entende como:  
VPL: valor presente líquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os 
efeitos dos eventos que deram causa ao pedido de recomposição o 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO. 
t: período de referência para a instituição dos efeitos dos eventos. 
C: valor monetário corrente dos eventos em cada período t. 
r: taxa de desconto igual à taxa estimada do custo da dívida do BNDES, ou 
seja, Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada pelo Banco Central do 
Brasil, vigente quando da recomposição do reequilíbrio, ou outra taxa que 
venha a substituí-la, mais 4%. 

17.8. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, 
serão utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos 
investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa 
ao reequilíbrio. 

17.9. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo 
PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao 
processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a 
elaboração do projeto básico dos serviços, considerando que: 

i. o projeto básico deverá conter todos os elementos necessários à 
precificação do investimento e às estimativas do impacto dos 
investimentos e serviços sobre as receitas da 
CONCESSIONÁRIA, segundo as melhores práticas e critérios de 
mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas 
eventualmente estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE sobre 
o assunto; e 

ii. definir qual será a base de dados a ser usada para o 
planilhamento dos preços unitários das composições, utilizando 
sempre que possível as tabelas: SICRO, SINAPI, PINI e SUCAB; 
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iii. o PODER CONCEDENTE estabelecerá o valor limite do custo dos 
projetos e estudos a serem considerados para efeito de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

17.10. Ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro previstas na subcláusula 16.2, as hipóteses de 
reajuste previstas na subcláusula 15.8 e as hipóteses de revisão 
previstas nas subcláusulas 15.10 e 15.11, não haverá qualquer outra 
espécie de revisão das condições originalmente estabelecidas no 
CONTRATO. 

 

CAPÍTULO V – DOS SEGUROS E GARANTIAS 

18. Seguros 

18.1.  Durante o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
deverá contratar e manter em vigor no mínimo as apólices de seguro 
indicadas na subcláusula 18.7 abaixo, em condições estabelecidas pelo 
PODER CONCEDENTE, conforme regulamentação. 

18.1.1. As apólices devem ser contratadas com seguradoras e 

resseguradoras de primeira linha, assim entendidas aquelas de 

força financeira em escala nacional com operações devidamente 

aprovadas pela SUSEP. 

18.2. Nenhum serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 
CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE 
comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no CONTRATO 
encontram-se em vigor e observam as condições estabelecidas pelo 
PODER CONCEDENTE, conforme regulamentação, se houver. 

18.2.1. Em até 15 (quinze) dias antes da assinatura do 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à PODER 
CONCEDENTE cópia autenticada das apólices de seguro de Risco 
de Engenharia para Projeto, Construção, Instalação e Montagem 
conforme subcláusula 18.7.1. 

18.3. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como um dos co-
segurados nas apólices de seguros referidas no CONTRATO, devendo 
o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer 
apólices ser previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE. 

18.4. Os recursos provenientes da indenização deverão ser utilizados 
para garantir a continuidade da operação, exceto nos casos em que: 

i. o evento segurado resulte em caducidade da CONCESSÃO; e 
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ii. quando o PODER CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro, 
hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua 
indenização direta. 

18.5. As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da 
indenização instituição financeira credora da CONCESSIONÁRIA. 

18.6. O descumprimento da obrigação de contratar ou manter 
atualizadas as apólices de seguro será considerado falta grave 
ensejando PODER CONCEDENTE o dever da aplicação de multa, 
conforme ANEXO 12, até apresentação das referidas apólices ou do 
respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no 
CONTRATO. 

18.7. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor os 
seguintes seguros: 

18.7.1. Durante a execução das Obras, seguro de risco de 
engenharia para obras civis em construção e para instalação e 
montagem, do tipo all risks, incluindo a cobertura de danos 
decorrentes de tumulto, de erros do projeto e de testes e riscos do 
fabricante (quando não houver garantia do fabricante), com limite 
de indenização mínima no valor de R$ 72.000.000,00 (setenta e 
dois milhões de reais));  

18.7.2. Durante a execução dos Serviços, seguro de riscos 
nomeados nos seguintes termos:  

18.7.2.1. Seguro de Riscos Operacionais e/ou Nomeados, incluindo 
no mínimo cobertura de danos materiais de Incêndio (inclusive 
em consequência de tumulto)/ Raio/ Explosão de Qualquer 
Natureza, Danos Elétricos e de Equipamentos Eletrônicos, e 
cobertura de Lucros Cessantes de (Despesas Fixas) 
decorrente de Incêndio (inclusive em conseqüência de 
tumulto)/ Raio/ Explosão de Qualquer Natureza com período 
indenitário mínimo de 6 (seis) meses; 

18.7.2.2. Seguro de cascos da frota de veículos com cobertura 
compreensiva pelo valor de mercado. 

18.7.3. Durante o período da CONCESSÃO, seguro de 
responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e o PODER 
CONCEDENTE, bem como seus administradores, empregados, 
funcionários, terceiros por ela contratados, prepostos ou delegados, 
pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de 
danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer 
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou 
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morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, 
inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, 
mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, 
devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização 
compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros nas 
seguintes modalidades:  

18.7.3.1. instalação e Montagem, incluindo subcontratados (RC 
Cruzada), com cobertura extensiva a danos causados na obra 

civil com limite de indenização mínimo de R$1.000.000,00 (um 

milhão de reais) para danos pessoais e de R$2.000.000,00 

(dois milhões de reais) para danos materiais; 

18.7.3.2. operação, com limite de indenização mínimo de 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

18.7.3.3. veículos, com limite de indenização mínimo de R$500.000 

(quinhentos mil reais) para danos materiais e pessoais; 

18.7.3.4. responsabilidade Civil do Empregador, com limite de 

indenização mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

18.7.3.5. responsabilidade Civil Profissional, desde que disponível 

no mercado segurador a preços acessíveis, e conforme 

determinado pela SESAB. 

18.8. Os montantes cobertos pelos seguros indicados na subcláusula 
acima deverão ser suficientes para reposição a valores de novo ou a 
estado de novo, e seus respectivos cálculos deverão ser submetidos e 
comprovados ao PODER CONCEDENTE.  

18.8.1. A existência de cobertura securitária não exime a 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA em substituir os bens 
danificados ou inutilizados.  

18.9. Os montantes cobertos pelos seguros indicados na subcláusula 
acima deverão ser suficientes para reposição a valores de novo ou a 
estado de novo, e seus respectivos cálculos deverão ser submetidos e 
comprovados à PODER CONCEDENTE. 

18.10. O seguro referido nas subcláusulas 18.7.1, 18.7.2 e 18.7.3 deverá 
ser reajustado anualmente, de acordo com o IPCA. 

18.11.  A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER 
CONCEDENTE todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de 
cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro. 
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18.12. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela 
abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de 
que trata o CONTRATO. 

18.13. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da 
franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no 
CONTRATO. 

18.14. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as 
seguradoras informarem, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e à 
PODER CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, 
principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) 
seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

18.15. As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data da assinatura do CONTRATO, devendo ser 
renovadas sucessivamente por igual período durante todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO. 

18.16. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER 
CONCEDENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu 
vencimento, documento comprobatório de que as apólices dos seguros 
foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas 
imediatamente após seu vencimento. 

18.16.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não encaminhe os 
documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo 
previsto, o PODER CONCEDENTE poderá contratar os seguros e 
cobrar da CONCESSIONÁRIA o valor total do seu prêmio a 
qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do 
reequilíbrio econômico do CONTRATO, sem eximir a 
CONCESSIONÁRIA das penalidades previstas neste CONTRATO. 

18.16.2. Nenhuma responsabilidade será imputada à PODER 
CONCEDENTE caso ela opte por não contratar seguro cuja apólice 
não foi apresentada no prazo previsto pela CONCESSIONÁRIA. 

18.17. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER 
CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras condições das 
apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações que 
ocorram durante a vigência do CONTRATO. 

18.18. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente à PODER 
CONCEDENTE cópia autenticada das apólices dos seguros 
contratados e renovados. 

19. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA 
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19.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER 
CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações 
contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no montante 
de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para os dois primeiros 
anos do PRAZO DA CONCESSÃO, no montante de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais) para os dois últimos anos do PRAZO DA 
CONCESSÃO e no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) para os demais anos do PRAZO DA CONCESSÃO. 

19.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será 
reajustada anualmente, na mesma data dos reajustes da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA, de acordo com a fórmula: 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO x IRCP.  

19.2. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo 
cumprimento das obrigações contratuais, incluindo o pagamento de 
eventuais multas e indenizações, independentemente da utilização da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

19.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da 
CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes 
modalidades: 

i. Caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

ii. Fiança bancária, na forma do modelo que integra o ANEXO 5; 

iii. Seguro-garantia, cuja apólice deve observar, no mínimo, o 
conteúdo do ANEXO 6; ou 

iv. Letras do Tesouro Nacional – LTN, Letras Financeiras do Tesouro 
- LFT, Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN-C ou Notas do 
Tesouro Nacional – série B – NTN-B, ou títulos da dívida pública 
federal que venham a substituí-los no decorrer do PRAZO DA 
CONCESSÃO. 

19.4. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter 
vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data da assinatura do 
CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 
mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o 
PRAZO DA CONCESSÃO, devendo para tanto promover as 
renovações e atualizações que forem necessárias.  

19.4.1. Qualquer modificação aos conteúdos da carta de fiança ou 
do seguro garantia deverá ser previamente submetida à aprovação 
do PODER CONCEDENTE. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

19.4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à PODER 
CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo 
de vigência, documento comprobatório de que as cartas de fiança 
bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e 
tiveram seus valores reajustados na forma da subcláusula 19.1.1. 

19.4.3. O seguro-garantia referido nesta cláusula deverá ser 

contratado com seguradoras e resseguradoras de primeira linha, 

assim entendidas aquelas de força financeira em escala nacional 

com operações devidamente aprovadas pela SUSEP. 

19.4.4. A fiança bancária referida nesta cláusula deverá ser 

contratada com instituições financeiras de primeira linha, assim 

entendidas aquelas cuja classificação de risco esteja compreendida 

na categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das 

seguintes agências: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s. 

19.4.5. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela 
apresentação dos títulos da dívida pública federal, referidos na 
subcláusula 19.3.iv, deverá garantir, durante todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO, a cobertura do valor referido na subcláusula 19.1, 
compreendido o reajuste previsto na subcláusula 19.1.1. 

19.5. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e 
na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

19.5.1. Quando a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações 
de investimentos previstas no CONTRATO ou as providências 
necessárias ao atendimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO, ou 
executá-las em desconformidade com o estabelecido; 

19.5.2. Quando a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento 
das multas que lhe forem aplicadas, na forma do CONTRATO e dos 
regulamentos do PODER CONCEDENTE;  

19.5.3. Nos casos de devolução de BENS REVERSÍVEIS em 
desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO, 
incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento do 
CONTRATO e dos indicativos definidos no ANEXO 3 e demais 
exigências estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE; 

19.5.4. Quando a CONCESSIONÁRIA não contratar com 
VERIFICADOR INDEPENDENTE indicado pelo PODER 
CONCEDENTE, na forma da subcláusula 12.3; 
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19.5.5. Quando o PODER CONCEDENTE for obrigada a contratar 
os seguros previstos neste CONTRATO, diante da omissão da 
CONCESSIONÁRIA. 

19.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO também poderá 
ser executada, sem qualquer outra formalidade além do envio de 
notificação pelo PODER CONCEDENTE, sempre que a 
CONCESSIONÁRIA não adotar providências para sanar 
inadimplemento de obrigação legal, contratual ou regulamentar, o que 
não eximirá a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades que lhe são 
atribuídas pelo CONTRATO. 

19.7. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à 
reposição do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a 
CONCESSIONÁRIA não estará eximida das responsabilidades que lhe 
são atribuídas pelo CONTRATO. 

19.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá 
permanecer em vigor até, no mínimo, 180 (cento e oitenta dias) após o 
advento do termo contratual. 

19.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será 
restituída ou liberada após a integral execução de todas as obrigações 
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente 
conforme dispõe o artigo 56, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

19.9.1. A restituição ou liberação da garantia dependerá da 
comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA. 

20. Garantia do Pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

20.1. Nos termos do art. 8º, I, da Lei Federal n.º 11.079/2004, do art. 
16, II, da Lei Estadual n.º 9.290/2004 e do art. 1º, da Lei Estadual n.º 
11.477/2009, as obrigações pecuniárias contraídas pelo PODER 
CONCEDENTE, quando da celebração do CONTRATO, serão 
adimplidas por meio da transferência de recursos apartados, 
provenientes das receitas futuras do FPE destinado ao Estado da 
Bahia, por todo o PRAZO DA CONCESSÃO, conforme sistemática 
prevista no CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE 
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. 

 

CAPÍTULO VI – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA 
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21. Transferência de CONTROLE 

21.1. A titularidade do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA deverá ser 
exercida pela empresa individual ou pelos componentes do consórcio 
vencedor da licitação. 

21.2. A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao PODER 
CONCEDENTE as alterações na sua composição societária descrita no 
ANEXO 7, existente à época de assinatura do CONTRATO, inclusive 
quanto aos documentos constitutivos e posteriores alterações, 
respeitadas as obrigações definidas no CONTRATO referentes à 
transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA. 

21.2.1. Qualquer transferência no CONTROLE da 
CONCESSIONÁRIA deverá ser previamente autorizada pelo 
PODER CONCEDENTE nos termos da lei e, ressalvada a hipótese 
de assunção do CONTROLE pelos financiadores, descrita na 
cláusula 22 abaixo, não poderá ocorrer em período inferior a 4 
(quatro) anos após a data da assinatura do CONTRATO. 

21.2.2. No caso da transferência de CONTROLE, ressalvada a 

hipótese de assunção do CONTROLE pelos financiadores, a 

mesma está condicionada à demonstração de que o destinatário da 
transferência prestou SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS de 

natureza similar, bem como de que atende às exigências técnicas, 

financeiras e de regularidade jurídica e fiscal exigidas pelo EDITAL, 

consideradas proporcionalmente ao estágio de execução do 

CONTRATO. 

22. Assunção do CONTROLE pelos Financiadores 

22.1. Os contratos de financiamento da CONCESSIONÁRIA poderão 
outorgar aos financiadores, de acordo com as regras de direito privado 
aplicáveis, o direito de assumir o CONTROLE da CONCESSIONÁRIA 
em caso de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA dos 
referidos contratos de financiamento ou do CONTRATO.  

22.1.1. Quando configurada inadimplência do financiamento por 
parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar ensejo à transferência 
mencionada nesta cláusula, o financiador deverá notificar a 
CONCESSIONÁRIA e à PODER CONCEDENTE, informando sobre 
a inadimplência e abrindo à CONCESSIONÁRIA prazo de 15 
(quinze) dias para quitar o valor devido ou curar a situação de 
inadimplemento. 
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22.1.2. Quando configurado o inadimplemento da 
CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO que inviabilize ou 
coloque em risco a CONCESSÃO, desde que previamente 
autorizado pelo PODER CONCEDENTE, também poderá ocorrer a 
transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA aos 
financiadores, que terá por objetivo promover a reestruturação 
financeira da CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da 
operação da CONCESSÃO. 

22.1.3. Em qualquer das hipóteses previstas nas subclaúsulas 
22.1.1 e 22.1.2, os financiadores deverão: 

i. comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO 
de CONCESSÃO, do EDITAL e seus Anexos; e 

ii. informar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica 
e fiscal necessários à assunção dos serviços. 

22.1.4. Decorrido o prazo referido na subcláusula 22.1.1 sem que 
a CONCESSIONÁRIA efetue o pagamento de sua dívida, os 
financiadores poderão assumir o CONTROLE da 
CONCESSIONÁRIA, mediante solicitação prévia formal à PODER 
CONCEDENTE de autorização para tanto. 

22.2. Os contratos de financiamento apresentados à PODER 
CONCEDENTE deverão indicar os dados de contato dos financiadores 
com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual instauração 
de processo administrativo pelo PODER CONCEDENTE para 
investigação de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA. 

22.3. Eventual transferência posterior do CONTROLE da 
CONCESSIONÁRIA pelos financiadores a terceiros dependerá de 
autorização prévia do PODER CONCEDENTE, condicionada à 
demonstração de que o destinatário da transferência prestou 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS de natureza similar, bem como de 
que atende às exigências técnicas, financeiras e de regularidade 
jurídica e fiscal exigidas pelo EDITAL, consideradas proporcionalmente 
ao estágio de execução do CONTRATO.  

22.4. A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos termos 
desta cláusula não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de 
seus controladores perante o PODER CONCEDENTE. Todavia, os 
financiadores não serão responsáveis pelas obrigações que sejam de 
responsabilidade direta dos antigos acionistas da CONCESSIONÁRIA. 

 

CAPÍTULO VII – SANÇÕES 
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23. Penalidades 

23.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus 
ANEXOS e do EDITAL, da legislação e regulamentação aplicáveis 
ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras 
penalidades eventualmente previstas na legislação e na 
regulamentação, a aplicação das seguintes penalidades contratuais:  

23.1.1. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Estado da Bahia, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

23.1.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
Estado da Bahia, enquanto perdurarem os motivos da punição; e 

23.1.3. multas, quantificadas e aplicadas na forma desta cláusula. 

23.2. Na aplicação das sanções, o PODER CONCEDENTE observará 
as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a sua 
proporcionalidade: 

23.2.1. a natureza e a gravidade da infração; 

23.2.2. os danos dela resultantes para os USUÁRIOS, para a 
saúde pública e para o PODER CONCEDENTE; 

23.2.3. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em 
decorrência da infração; 

23.2.4. as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

23.2.5. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, 
em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, 
gerar receitas e manter a execução do CONTRATO; e 

23.2.6. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive 
eventuais reincidências. 

23.3. A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

23.3.1. A infração será considerada leve, quando decorrer de 
condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das 
quais ela não se beneficie; 

23.3.2. A infração será considerada média, quando decorrer de 
conduta inescusável, mas efetuada pela primeira vez pela 
CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer qualquer benefício ou 
proveito, nem afetar número significativo de USUÁRIOS; 

23.3.3. A infração será considerada grave quando o PODER 
CONCEDENTE constatar presente um dos seguintes fatores: 
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a. ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé; 

b. de a infração decorrer benefício direto ou indireto para a 
CONCESSIONÁRIA; 

c. a CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração; 

d. o número de USUÁRIOS atingidos ou o prejuízo dela 
decorrente for significativo; 

e. prejuízo econômico significativo para o PODER 
CONCEDENTE. 

23.3.4. A infração será considerada gravíssima quando o PODER 
CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias do serviço e do 
ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento 
reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, 
efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos 
USUÁRIOS, a saúde pública, o meio ambiente, o erário público ou 
a continuidade dos serviços. 

23.4. A sanção de multa será quantificada conforme os parâmetros 
estabelecidos nas subcláusulas 23.2 e 23.3 e, ainda, na forma do 
ANEXO 12, que estabelecerá valores máximos para cada categoria de 
infração. 

23.4.1. Nos casos de atraso no início da operação, o teto máximo 
diário para a multa será no valor de 0,1% (zero virgula um por 
cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA vigente 
na data da infração. 

23.4.2. O valor máximo anual de penalidades aplicadas 
corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA vigente na data da 
infração. 

23.5. Sem prejuízo de outras disposições contratuais e da previsão 
geral contida na subcláusula 23.1, os seguintes comportamentos serão 
passíveis de multa: 

23.5.1. o descumprimento da obrigação de prestar informações na 
forma deste CONTRATO; 

23.5.2. prestação de serviços em desacordo com os parâmetros de 
qualidade requerido para a UNIDADE HOSPITALAR; 

23.5.3. o descumprimento dos prazos previstos neste CONTRATO 
e em seus ANEXOS, notadamente os prazos para o início da 
operação da UNIDADE HOSPITALAR e de cada serviço. 
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23.5.4. A atribuição de nota igual a 1 (um) para um mesmo 
indicador de desempenho constante do ANEXO 4, em 2 (dois) 
trimestres consecutivos ou em 5 (cinco) trimestres alternados. 

23.6. Não será aplicada multa nos casos em que o comportamento 
faltoso da CONCESSIONÁRIA já tenha ensejado o descumprimento do 
ÍNDICE DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 4 e, 
consequentemente, a redução de sua remuneração, a exceção do 
disposto na subcláusula 23.5.4.  

23.7. O valor das multas aplicadas poderá ser revertido, a critério do 
PODER CONCEDENTE, em benefício dos USUÁRIOS atingidos, para 
reparação dos danos causados pela infração contratual ou legal ou para 
o aprimoramento da qualidade dos serviços. 

23.8. O PODER CONCEDENTE poderá igualmente optar pela 
substituição da multa pelo estabelecimento de novas obrigações, desde 
que sejam, no mínimo, proporcionais ao valor da multa correspondente 
à infração. 

23.9. A aplicação das multas aludidas nas subcláusulas anteriores não 
impede que o PODER CONCEDENTE declare a caducidade do 
CONTRATO, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique 
outras sanções nele previstas. 

23.10. Caso a CONCESSIONÁRIA não proceda ao pagamento de 
multas no prazo estabelecido no CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE utilizará a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

23.11. As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER 
CONCEDENTE, garantido o devido processo administrativo, 
especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observado 
o disposto na legislação vigente. 

 

CAPÍTULO VIII – DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

24. Intervenção do PODER CONCEDENTE 

24.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSIONÁRIA 
nas hipóteses abaixo, quando devidamente justificadas, cabendo-lhe 
manter a prestação dos serviços da CONCESSÃO enquanto perdurar a 
intervenção:  

i. cessação ou interrupção, total ou parcial, da prestação dos 
serviços da CONCESSÃO; 
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ii. deficiências graves no desenvolvimento das atividades 
abrangidas pela CONCESSÃO; 

iii. situações nas quais a operação da UNIDADE HOSPITALAR 
oferece riscos à continuidade da adequada prestação dos 
serviços concedidos; 

iv. situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança 
de pessoas ou bens; 

v. descumprimentos classificados como graves das obrigações 
contratuais; e 

vi. não apresentação das apólices de seguro obrigatórias, conforme 
disciplinado pela Cláusula 18.  

24.2. A intervenção far-se-á por decreto do Governador do Estado da 
Bahia, mediante publicação no DOE que conterá a designação do 
interventor, o prazo e os limites da intervenção. 

24.2.1. Os custos da intervenção serão assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA. 

24.3. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 
30 (trinta) dias, instaurará processo administrativo que deverá estar 
concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para 
comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as 
respectivas responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA 
amplo direito de defesa. 

24.4. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, os 
serviços objeto do CONTRATO voltarão à responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA.  

24.5. A CONCESSIONÁRIA se obriga a disponibilizar à PODER 
CONCEDENTE a UNIDADE HOSPITALAR e os demais BENS DA 
CONCESSÃO imediatamente após a decretação da intervenção. 

24.6. A ocorrência de intervenção pelo PODER CONCEDENTE não 
desonera as obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto aos 
seus financiadores e, por motivo justificado em prol do interesse 
público, o PODER CONCEDENTE poderá abdicar da intervenção em 
favor da assunção do Controle da CONCESSIONÁRIA por esses 
financiadores, consoante a cláusula 22 acima. 

24.7. Durante o período em que durar a intervenção, o PODER 
CONCEDENTE se desonera do pagamento das remunerações devidas 
à CONCESSIONÁRIA. 
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25. Casos de Extinção 

25.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

i. advento do termo contratual; 

ii. encampação; 

iii. caducidade; 

iv. rescisão; 

v. anulação; ou 

vi. ocorrência de CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA 
MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
CONTRATO. 

25.2. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos ao PODER 
CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, indicados no ANEXO 9, 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, 
para a CONCESSIONÁRIA, todos os direitos emergentes do 
CONTRATO. 

25.2.1. No caso de bens arrendados ou locados pela 
CONCESSIONÁRIA, necessários para a gestão, operação e 
manutenção da UNIDADE HOSPITALAR, o PODER 
CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a 
CONCESSIONÁRIA nos respectivos contratos de arrendamento ou 
locação de tais bens. 

25.2.2. Os BENS DA CONCESSÃO mencionados na subcláusula 
4.1 (iii) e (iv), serão transferidos ao PODER CONCEDENTE 
juntamente com os BENS REVERSÍVEIS.  

25.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da 
CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA elaborará relatório 
pormenorizado a respeito dos BENS DA CONCESSÃO, incluindo os 
BENS REVERSÍVEIS arrolados no ANEXO 9, indicando os seus 
quantitativos, estado e vida útil remanescente. 

25.4. Em até 60 (sessenta) dias após o recebimento do relatório 
referido na subcláusula anterior, o PODER CONCEDENTE realizará 
avaliação da condição dos BENS DA CONCESSÃO, de modo a apurar 
sua adequação às especificações do ANEXO 2 e demais disposições 
contratuais. 

25.5. O PODER CONCEDENTE encarregar-se-á do descarte, 
reutilização, devolução ou de qualquer outra forma de disponibilização 
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dos BENS DA CONCESSÃO mencionados na subcláusula 4.1 (iii) e 
(iv).  

25.6. Na extinção da CONCESSÃO, haverá imediata assunção dos 
serviços relacionados à CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, ou 
outro ente por ela indicado, que ficará autorizado a ocupar as 
instalações e a utilizar todos os BENS REVERSÍVEIS. 

25.7. Ao final do PRAZO DA CONCESSÃO, caso a última revisão do 
Fluxo de Caixa Marginal revele resultado favorável à 
CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá: 

i. determinar encargos adicionais à CONCESSIONÁRIA de forma 
que os respectivos dispêndios anulem o valor presente líquido do 
Fluxo de Caixa Marginal; ou 

ii. reter valores pagos pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, já em poder do 
PODER CONCEDENTE, até que esses valores anulem o valor 
presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal. 

25.8. Ao final do PRAZO DA CONCESSÃO, caso a última revisão do 
Fluxo de Caixa Marginal revele resultado desfavorável à 
CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá recompor o 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO para proporcionar 
receitas adicionais à CONCESSIONÁRIA, de forma a anular o valor 
presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal. 

25.9. De acordo com os prazos e condições estabelecidos pelo PODER 
CONCEDENTE, terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de 
campo quando se aproximar o término do PRAZO DA CONCESSÃO, 
para fins de realização de estudos para a promoção de novos 
procedimentos licitatórios e/ou realização de novas obras. 

26. Advento do Termo Contratual 

26.1. Encerrado o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA 
será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à 
CONCESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, 
responsabilidades e ônus daí resultantes. 

26.2. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis 
e cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os 
serviços objeto da CONCESSÃO continuem a ser prestados de acordo 
com o CONTRATO de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar 
qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos 
USUÁRIOS. 
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26.3. Na hipótese de advento do termo contratual, a 
CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a 
investimentos vinculados aos BENS DA CONCESSÃO em decorrência 
do término do PRAZO DA CONCESSÃO, salvo o disposto na 
subcláusula 4.17.1. 

27. Encampação 

27.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a 
CONCESSÃO, por motivos de interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, a ser 
calculada nos termos da subcláusula 27.2 abaixo.  

27.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de 
encampação cobrirá: 

i. as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de 
manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou 
depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento 
deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros 
remanescentes; 

ii. a desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações 
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos 
com vistas ao cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme 
o caso:  

a. prévia assunção, perante as instituições financeiras 
credoras, das obrigações contratuais da 
CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita figurar 
como garantia do financiamento; ou  

b. prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade 
dos débitos remanescentes desta perante as instituições 
financeiras credoras; e 

iii. todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 
indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados 
e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em 
decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos 
contratuais. 

27.3. O PODER CONCEDENTE determinará a indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA antes da encampação da CONCESSÃO. 

28. Caducidade 

28.1. O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da 
CONCESSÃO na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: 
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i. a decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de 
falência da CONCESSIONÁRIA ou de sua condenação por 
sonegação de tributos ou corrupção; 

ii. descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de 
proceder à reposição do montante integral da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE;  

iii. o cancelamento ou rescisão da carta de fiança bancária ou da 
apólice de seguro-garantia; e/ou  

iv. a não renovação destas com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do seu vencimento; 

v.  descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações 
de contratar ou manter contratados os seguros previstos no 
CONTRATO; 

vi. atingimento insatisfatório do ÍNDICE DE DESEMPENHO, 
previstos no ANEXO 4: 

a. que comprometa o funcionamento total ou parcial da 
UNIDADE HOSPITALAR, por razões de ineficiência 
imputáveis ao Concessionário, durante 3 (três) 
trimestres consecutivos;  

b. que comprometa o funcionamento total ou parcial da 
UNIDADE HOSPITALAR, por razões de ineficiência 
imputáveis ao Concessionário, durante 12 (doze) 
trimestres não-consecutivos;  

vii. descumprimento de obrigações contratuais, pela 
CONCESSIONÁRIA, recorrente ou reincidente 2 (duas) vezes 
ou mais em período inferior a 3 (três) meses, após o envio da 
notificação mencionada na subcláusula 28.4 abaixo; 

28.2. O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da 
CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA:  

i. resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSÃO 
cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE; ou  

ii. causado pela ocorrência de CASO FORTUITO OU EVENTO 
DE FORÇA MAIOR; 

28.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser 
precedida da verificação do inadimplemento contratual da 
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CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa. 

28.4. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem 
prévia notificação à CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe dado, em cada 
caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 
enquadramento nos termos contratuais. 

28.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o 
inadimplemento, a caducidade será declarada pelo PODER 
CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada 
no decurso do processo e de acordo com as subcláusulas 28.8 e 28.9 
abaixo. 

28.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não 
resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da 
CONCESSIONÁRIA.  

28.7. A declaração de caducidade acarretará, ainda: 

i. a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 
para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao 
PODER CONCEDENTE; e 

ii. retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, 
até o limite dos prejuízos causados ao PODER 
CONCEDENTE. 

28.8. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de 
caducidade restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a 
BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados. 

28.9. Do montante previsto na subcláusula anterior serão descontados: 

i. os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE e à sociedade; 

ii. as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que 
não tenham sido pagas até a data do pagamento do montante 
previsto na subcláusula 28.8; e 

iii. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título 
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade. 

29. Rescisão 
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29.1. A rescisão do CONTRATO pode ocorrer nos seguintes eventos, 
desde que a CONCESSIONÁRIA notifique à PODER CONCEDENTE 
de sua intenção: 

i. expropriação, sequestro ou requisição de uma parte 
substancial dos ativos ou participação societária da 
CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou por 
qualquer outro órgão público; 

ii. descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE 
com relação ao pagamento de qualquer montante superior 
ao equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
CONTRATO, que seja devido nos termos do CONTRATO e 
que não seja efetuado em até 30 (trinta) dias da respectiva 
data de vencimento; ou 

iii. descumprimento de obrigações pelo PODER 
CONCEDENTE que gere um desequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO cujo procedimento de 
recomposição não seja concluído nos prazos estabelecidos 
no CONTRATO por motivos imputáveis ao PODER 
CONCEDENTE. 

29.2. Se o PODER CONCEDENTE não sanear o descumprimento 
contratual a que deu causa dentro de 60 (sessenta) dias a contar do 
recebimento da notificação enviada pela CONCESSIONÁRIA, o 
CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA, mediante procedimento arbitral nos termos da 
subcláusula 32.2. 

29.3. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser 
interrompidos ou paralisados até 20 (vinte) dias após a sentença do 
juízo arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO. 

29.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão 
será calculada de acordo com as subcláusulas 28.8 e 28.9.  

29.5. Para fins do cálculo indicado na subcláusula anterior, considerar-
se-ão os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que 
ensejaram a rescisão. 

30. Anulação 

30.1. O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do 
CONTRATO, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria 
produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade 
em sua formalização ou na LICITAÇÃO. 
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30.2. Na hipótese descrita na subcláusula anterior, se a ilegalidade for 
imputável apenas ao próprio PODER CONCEDENTE, a 
CONCESSIONÁRIA será indenizada pelo que houver executado até a 
data em que a nulidade for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros 
relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
declaração da nulidade. 

31. Evento Continuado de CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA 
MAIOR 

31.1. O CONTRATO poderá ser extinto em razão de CASO FORTUITO 
OU EVENTO DE FORÇA MAIOR superveniente à DATA DE 
ASSUNÇÃO, regularmente comprovado, cujos efeitos perdurem por um 
período superior a 1 (um) ano e impeçam a regular execução do 
CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA. 

31.2. Na hipótese descrita na subcláusula anterior, a 
CONCESSIONÁRIA será indenizada pelo que houver executado até a 
data em que o CONTRATO for extinto e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros 
relacionados aos eventos CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA 
MAIOR. 

 

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

32. Resolução de Controvérsias 

32.1. Comissão de Mediação 

32.1.1. As Partes indicarão representantes para a formação da 
Comissão para a solução de eventuais divergências e controvérsias 
tanto de natureza técnica ou econômico-financeira na fase de 
execução das obras e na fase da oferta e gestão dos SERVIÇOS 
NÃO ASSISTENCIAIS, conforme disposto no ANEXO 10 DO 
CONTRATO. 

32.2. Arbitragem 

32.2.1. As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem 
toda e qualquer controvérsia e/ou disputa entre as Partes, oriunda 
ou relacionada ao CONTRATO e/ou a quaisquer contratos, 
documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, que não 
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tenham ou não possam ser resolvidas pela Comissão de Mediação, 
na forma da subcláusula 32.1. 

32.2.2. A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as 
regras previstas no seu regulamento vigente na data em que a 
arbitragem for iniciada. 

32.2.3. A arbitragem será conduzida na Capital do Estado da 
Bahia, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a 
prática de todo e qualquer ato. 

32.2.4. A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem 
será a lei brasileira.  

32.2.5. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, 
cabendo a cada Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será 
escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes. 
A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro. Na 
hipótese de a arbitragem envolver mais de 2 (duas) partes, seja no 
pólo ativo, seja no pólo passivo, a escolha dos árbitros deverá 
seguir o previsto na cláusula 10 do regulamento de arbitragem da 
CCI. 

32.2.6. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por 
cada Parte, o terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os 
termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de 
arbitragem. 

32.2.7. Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, 
cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, 
ou mesmo durante o procedimento de mediação, as Partes poderão 
requerê-las diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário. 
Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do 
tribunal arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal 
arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao competente órgão 
do Poder Judiciário, se entender necessário. 

32.2.8. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão 
definitivas e vincularão as Partes e seus sucessores. 

32.2.9. A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com 
todas as custas do procedimento, incluindo os honorários dos 
árbitros. 

32.3. Processo Administrativo 
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32.3.1. Não obstante o acima exposto, a CONCESSIONÁRIA terá 
resguardado o direito ao devido processo administrativo contra 
decisões do PODER CONCEDENTE. 

33. Disposições Gerais 

33.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar e respeitar todas as 
resoluções e demais regras do PODER CONCEDENTE, consideradas, 
no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes às normas e 
regulamentação aplicáveis às concessões e respeitando os termos do 
presente CONTRATO. 

33.2. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer 
direito que assista a qualquer das Partes pelo CONTRATO, não importa 
em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, 
nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente. 

33.3. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou 
declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a 
validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições 
contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou 
restringidas por tal fato. 

33.3.1. As Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das 
disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições 
válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais 
próximo possível ao efeito econômico das disposições 
consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

33.4. Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente 
CONTRATO deverá ser tratada como uma declaração e garantia 
independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas 
daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu 
conhecimento por qualquer das Partes. 

33.5. As comunicações e as notificações entre as Partes serão 
efetuadas por escrito e remetidas:  

i. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  

ii. por fax, desde que comprovada a recepção; ou  

iii. por correio registrado, com aviso de recebimento. 

iv. Consideram-se, para os efeitos de remessa das 
comunicações, na forma desta cláusula, os endereços 
indicados no preâmbulo e os seguintes números de fax: 

a. PODER CONCEDENTE: [•] 
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b. CONCESSIONÁRIA: [_] 

33.5.1. Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço e 
número de fax, mediante simples comunicação à outra Parte. 

33.6. O CONTRATO e a CONCESSÃO serão regidos e interpretados 
de acordo com as leis do Estado da Bahia e da República Federativa do 
Brasil, em especial pela Lei Estadual nº 9.290, de 27 de dezembro de 
2004, pelas Leis Federais nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuízo de outras normas 
aplicáveis. 

33.7. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à 
CONCESSÃO deverão ser redigidos em, ou oficialmente traduzidos 
para, a língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou 
inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.  

33.8. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão 
em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias 
úteis. 

33.9. Fica desde já eleito o Foro da Fazenda Pública de Salvador/BA 
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO 
que não possam ser resolvidas mediante a Comissão de Mediação ou 
por procedimento de arbitragem, nos termos das subcláusulas 32.1 e 
32.2. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o CONTRATO em 5 
(cinco) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original. 

Salvador, [_] de [_] de 2012. 

_____________________________________________ 

ESTADO DA BAHIA 

_____________________________________________ 

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

_____________________________________________ 

[CONCESSIONÁRIA] 

_____________________________________________________ 

Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. – DESENBAHIA 

(na qualidade de Interveniente-Anuente) 
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ANEXO 1 – Termo Inicial de Arrolamento e Transferência de Bens e 
Termo Final de Arrolamento e Transferência de Bens 

 

Termo Inicial de Arrolamento e Transferência de Bens 

(Papel Timbrado da Concessionária e da SESAB) 

 

Aos [●] de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado,  

(1) Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, entidade da Administração Direta do Estado 

da Bahia, com sede _______________, neste ato representada pelo Secretário da 

Saúde do Estado, Sr. [●], [qualificação], doravante denominada “SESAB”; e 

(2) [CONCESSIONÁRIA], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [●], na 

[endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, 

sob o n. [●], neste ato representada por [●], os Srs. [●], [●], conforme poderes previstos 

no seu estatuto social, doravante denominada “Concessionária”; 

Considerando que: 

•••• A [CONCESSIONÁRIA] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [PROPONENTE] 

vencedora da LICITAÇÃO para Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS de UNIDADE HOSPITALAR (conforme definido no Contrato de 

Concessão mencionado abaixo), de acordo com publicação do Diário Oficial do 

Estado da Bahia de [●] de [●] de [●]; 

•••• O CONTRATO de CONCESSÃO foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de [●] de [●] de [●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

•••• A subcláusula 4.14.2 do CONTRATO de CONCESSÃO determina a 

transferência, pela SESAB, do imóvel onde será edificada a UNIDADE 

HOSPITALAR, à CONCESSIONÁRIA, na DATA DE ASSUNÇÃO,  

A SESAB e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o Termo Inicial de Arrolamento e 

Transferência dos Bens utilizados para a Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS da UNIDADE HOSPITALAR, abaixo arrolados: 

[●] 

_____________________________________________________ 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 

 

_____________________________________________________ 

[Concessionária] 
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Termo Final de Arrolamento e Transferência de Bens 

 

(Papel Timbrado da Concessionária e da SESAB) 

 

Aos [●] de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado,  

(1) Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, entidade da Administração Direta do Estado 

da Bahia, com sede em ________________, neste ato representada pelo Secretário da 

Saúde do Estado, Sr. [●], [qualificação], doravante denominada “SESAB”; e 

(2) [CONCESSIONÁRIA], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [●], na 

[endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, 

sob o n. [●], neste ato representada por [●], os Srs. [●], [●], conforme poderes previstos 

no seu estatuto social, doravante denominada “CONCESSIONÁRIA”; 

Considerando que: 

•••• A [CONCESSIONÁRIA] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [PROPONENTE] 

vencedora da LICITAÇÃO para Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS da UNIDADE HOSPITALAR (conforme definido no Contrato de 

Concessão mencionado abaixo), de acordo com publicação do Diário Oficial do 

Estado da Bahia de [●] de [●] de [●]; 

•••• O CONTRATO de CONCESSÃO foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme 

publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de [●] de [●] de [●] (“Contrato de 

Concessão”); e 

•••• A subcláusula 4.14.3 do CONTRATO de CONCESSÃO determina a 

transferência, pela SESAB, dos móveis e equipamentos sob a posse do PODER 

CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA;  

A SESAB e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o Termo Final de Arrolamento e 

Transferência dos Bens utilizados para a Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS da UNIDADE HOSPITALAR, abaixo arrolados: 

[●] 

 

_____________________________________________________ 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 

 

_____________________________________________________ 

[CONCESSIONÁRIA] 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente ANEXO tem a finalidade de apresentar e detalhar as especificações 
mínimas exigíveis para a aquisição de equipamentos e mobiliário. A 
CONCESSIONÁRIA deverá levar em conta no momento da preparação do 
Caderno de Especificações e do Caderno de Aceitação os requisitos presentes 
neste ANEXO. 

 

2. OBJETIVO  

 

Apresentar a Especificação dos Equipamentos de saúde e mobiliário para fins 
do que dispõe a subcláusula 2.1 do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá 
adquirir, instalar, manter, substituir e se responsabilizar pela conservação e 
intervenção técnica preventiva e corretiva dos referidos BENS DA 
CONCESSÃO conforme a subcláusula 4.2 do CONTRATO possibilitando a 
adequada operação da UNIDADE HOSPITALAR, de acordo com a descrição 
constante neste ANEXO. 

 

3. ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO ANEXO  

 

Os códigos vinculados às especificações dos equipamerntos e mobiliário têm 
como objetivo apenas facilitar a identificação dos equipamentos no ambientes 
conforme ANEXO 2. 

Este ANEXO não pode ser entendido em separado do ANEXO 2 APÊNDICE 2. 
Lá estão listados os quantitativos e em que ambientes serão instalados os 
equipamentos e mobiliário aqui especificados. Os códigos que aparecem na 
lista dos ambientes devem ser coordenados com as especificações aqui 
listadas e codificadas para fins de definição de quantitativo e precificação.
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4. Especificação dos Equipamentos e Mobiliário 

Código: 35.40.11.00013271-3 Descrição: SELADORA, de embalagem 
plastica, com acionamento a pedal, area de selagem 40cm, para fechamento 
de embalagem em polietileno e polipropileno, barra quente com regulador de 
temperatura, suporte de bandeja regulavel, com bancada em metal, pintura em 
epóxi.  

Código: 39.30.00.00000700-4 Descrição: CARRO hidraulico, para pallet, com 
capacidade para 02 (duas) toneladas, facilidade de manobras, o angulo de giro 
do cabo de 220 graus, eixo basculante, rodas de nylon, roda auxiliar, bomba 
hidraulica totalmente blindada, capacidade 2.000 Kg, comprimento util 1140 
mm, largura 690 mm x 530 mm, vao entre garfos 360 mm.x 200 mm, altura 
abaixado de 85 mm, levantado 195 mm, rodas de nylon com rolamento, esferas 
traseiras 80 x 90 mm, dianteiras 178 x 50 mm, peso 86 kg e 80 kg, 
respectivamente.  

Código: 41.40.00.00099164-3 Descrição: EXAUSTOR, axial, diametro de 40 
cm, potencia minima de 1/3 de HP - Vazao de 4.800 m3, coifa em chapa 
galvanizada - Helice com no minimo 6 paletas de aluminio - Possuir baixo nivel 
de ruido e grades de protecao.  

Código: 58.35.00.00057885-1 Descrição: AMPLIFICADOR, de potencia, 1000 
W.  

Código: 58.35.00.00106358-8 Descrição: CAMERA, de video HDV, DV e 
DVCAM, profissional, resolucao de captacao (gravacao 1080/60i, 480/60i, 
576/50i) (Reproducao 1080i/60, 1080i/50, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p); - 
Sistema CCD: 3CCDs, 1/3" Formato 16:9 cada chip com 1,12 Milhao de Pixels 
no total; - Lente 4.5mm a 54mm / zoom otico 12x / f/1.6 a f/2.4 Diametro do 
Filtro de 72mm; - Resolucao Horizontal / Vertical 1080 TVL, Pixels Horizontais / 
1440 TVL Pixels Verticais; - Iluminacao minima requerida: 2Lux; Filtros 
Presentes: ¼ ND (1.5 passos) /1/32 ND (5 passos); - Monitoracao LCD: 3,5" 
Formato 16;9 - O monitor LCD e o visor podem ser utilizados Simultaneamente; 
- Auto-Falantes: Integrado ao corpo da camera; - ViewFinder: Integrado 
Colorido; - Microfone Integrado; - Velocidade do Obturador (shutter speed): 
1/100 a 1/10.000 segundo; - Faixa de Ganho Eletronico: 0 a 18db; Tempo 
Máximo de Gravacao: HDV-60min, DVCAM-40min, DV-60min; - Formatos de 
Gravação de Áudio: HDV-mpg1 Audio Layer II / DVCAM/DV: 16bits/48khz 
modo de 2 canais e 12 bits/32khz modo 4 canais; - Conectores de Entrada e 
Saida: Componente HD/SD- 3RCAs (1saida) , Firewire-4 Pinos (1 entrada e 
saida), s-video-4 Pinos (1 entrada e saida), Video Composto - RCA (1entrada e 
saida) , Áudio de Mic- XLR (2entradas), Áudio- RCA (2saídas), Headphone- 
1Mini Esterieo, Controle LANC-1Mini; - Alimentacao e consumo: Alimentacao 
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requerida de 12v Dc, consumo medio de 9w; - Gravacao e Reproducao 
PAL/NTSC; - Duas entradas XLR de audio balanceadas por canal com ajuste 
independente de niveis para cada canal de audio; - Time code SMPTE / EBU 
profissional com User Bit; Zoom Manual e Automatico; - Foco Manual e 
Automatico; - Possibilidade de Conversao de HD para SD; Modo de gravacao 
cineframe emulando os modos de 30/25 e 24 quadros por segundo; - 
Processamento de sinal em alta definicao 14 bits.  

Código: 58.35.00.00108669-3 Descrição: MESA de som, com 08 canais 
stereo, equalizacao de 03 bandas 1 aux sends por canal. Com as seguintes 
caracteristicas: - saida stereo de control room independente; - entrada de tape 
enderecaveis as saidas main, mix, control, room,phones; - saida para tape 
recorder, com conectores RCA, gain, pan phnatom e power nos canais mono, e 
bal nos canais stereo; - fader alps 60mm main mix; - fonte de alimentacao 
externa incluida 

Código: 58.95.00.00093436-4 Descrição: PAINEL, eletronico, para sistema de 
chamadas e encaminhamento de senhas, - Mostradores numericos de 5 digitos 
de 10 cm (4") - 03 digitos para indicacao de senhas - 02 digitos para o ponto de 
atendimento (guiche), - Acionador com funcao de chamadas, transmissao de 
chamada; - Dimensoes aproximadas 590 x 240 x 80 mm. - Suporte de fixacao 
para o Painel.  

Código: 58.95.00.00093495-0 Descrição: DISPENSADOR, manual, de 
senhas em plastico injetado, dimensoes 280 mm x 18 mm, - Capacidade de 01 
bobina, - Pode ser fixado em parede ou em um suporte - Peso aproximado de 
180 gramas.  

Código: 59.65.00.00092611-6 Descrição: MICROFONE, de mao, sem fio, 
profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF 
de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - 
Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao 
de 100m. 

Código: 63.50.00.00132310-5 Descrição: DVR, stand alone, 32 Camera com 
as seguintes caracteristicas minimas: Armazenamento existente minimo de 1 
Terabyte (1TB); Pentaplex: Ao vivo simultaneamente, grava, reproduz, back-up, 
transmissao de rede, tempo real 480/240/120fps 32 canais: grava e reproduz, 
480 frames de visualizacao, 240 de gravacao/reproducao, saidas de Video: 
video composto, spot, loop, S-video e VGA, utiliza um pequeno tamanho de 
arquivo usando a tecnologia de gravar no formato de video MPG4 e G.723 
audio, controle de largura de banda: 64kbps, 128kbps e ilimitado, software para 
Autenticacao de imagens, suporta a capacidade de ajustar a taxa de frame 
para cada canal, faz back-up de video diretamente no formato AVI ou MPEG4, 
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alta velocidade de transmissao de rede com tela cheia e cada modo de 
cameras, suporta endereço de IP Dinamico e Estatico, Software cliente / Web 
Browser, Grava video remotamente, captura fotos, Multiplos DVR e multiplos 
clientes, controla camera PTZ por RS-485 e via rede, ajuste de cor 
independente para cada camera e saida VGA, Back-up com gravador de CD ou 
DVD, USB ou rede, busca pela lista de data e hora, lista de eventos, hora e 
data, ajuste independente de cor para cada camera e para saida  

Código: 65.25.11.00007835-2  Descrição: AVENTAL, uso odontologico, 
confeccionado em borracha e chumbo, com protetor de tireoide infantil. - Uso: 
Protecao do paciente em radiografia periapical. - Modelo: Fechamento no 
pescoco com em velcron. - Equivalencia em Pb: 0,25 ou 0,50 mm/Pb. - 
Personalizacao: A criterio do cliente. Produto Borracha Publifera Acabamento 
Polykkroy Especial, Fitas de Nylon e Velcron. - Comprimento: minimo 60 cm. - 
Largura: minima 50 cm. - Espessura: minima 2,5 mm - Peso: maximo 2,0 kg. - 
Cubagem: 0,040260 m3. 

Código: 65.25.19.00000713-7  Descrição: CAMARA escura, portatil em 
acrilico, com 03(tres) recipientes plasticos para revelador, agua e fixador, 
dimensao padrao, para Raio X.  

Código: 65.25.19.00099490-1 Descrição: NEGATOSCOPIO, de 02 corpos, 
construido em chapa de aco inoxidavel, com a parte frontal em acrilico 
translucido, branco leitoso, utilizando pelo menos 02 (duas) lampadas 
fluorescentes com reatores eletronicos, ou outras fontes luminosas de 
tecnologia comprovadamente superior a fluorescente; O equipamento deve 
possuir botao interruptor liga-desliga, suporte para fixacao em parede, 
prendedores de chapa radiografica e demais dispositivos que seja necessarios 
ao seu pleno funcionamento; O equipamento deve disponibilizar uma 
luminancia de pelo menos 1500 nits, por cada corpo do negatoscopio; 
Dimensoes minimas: 730mm(comprimento) x 100mm(largura) x 485mm(altura); 
Dimensoes minimas da area de leitura: 710mm(comprimento) x 410mm(altura).  

Código: 65.25.25.00000278-0  Descrição: APARELHO, de raio X, 
odontologico, de parede, digital, braco articulavel com movimentacao vertical e 
horizontal, proporcionando suavidade nos movimentos e facilidade de 
posicionamento. - Nº de fases: Monofadico - Tipo de corrente AC (alternada) - 
Corrente maxima do Tubo (media): 7ma (p/max. tensao no tubo rVp medio) - 
kVp (media) do Pico do Feixe: 70 kVp 10% - Fusiveis: F1 e F2 - 15 A acao 
rapida, F3 - 0,2 A acao rapida - Filtracao total: 3,81 mm AI - Altura: 33,50 cm - 
Largura: 41,00 cm - Comprimento: 123,50 Certificado de acordo com o 
regulamento estabelecido pelo INMETRO, em conformidade com as Normas 
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Tecnicas: NBR IEC 60601-1/97; IEC 60601-1-3/94; IEC 60601-2-32/94, que 
visam a qualidade e a seguranca dos aparelhos. 

Código: 65.30.11.00019686-0 Descrição: BOLA, cravo, uso em fisioterapia, 
para massagem, em borracha, diametro 8cm, cor amarela.  

Código: 65.30.11.00019934-6 Descrição: MESA, ortostatica, tipo diva, usada 
para promover aquisicao da postura corporal do paciente, fabricada em aco 
tubolar quadrado, acabamento em pintura eletrostatica, possui rodas e sistema 
de freios, motor ultra silencioso, base em estofado revestido em corvin 
sintetico, cores variadas, dispoe de sistema de inclinacao eletrica de 0º a 90º, 
com controle remoto, acompanha uma mesa removivel em polietileno de alto 
impacto, regulavel em altura para A.V.D. e 01 jogo de faixas de fixacao, 
dimensoes: (C) 1,90m x (L) 0,65m x (H) 0,80m.  

Código: 65.30.11.00020594-0 Descrição: FAIXA, elastica, comprimento 2m, 
cor verde, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00002383-3 Descrição: CARRO para montagem de sala 
cirurgica, tipo carro de transporte de bandeja, com tampo e duas prateleiras em 
aco inox,com gradil de protecao, armacao tubular em aco inox, dimensoes de 
0,45 x 0,75 x 0,85 cm.  

Código: 65.30.19.00003309-0 Descrição: BANQUETA, giratoria, assento em 
aco inox, com 35 cm de diametro, bordas arredondadas, estrutura tubular, 
altura regulavel.  

Código: 65.30.19.00003314-6 Descrição: ESCADA, uso hospitalar, de 02 
degraus, em estrutura tubular, piso em aco pintado, na cor branca, coberto com 
borracha anti derrapante e pes protetores de borracha.  

Código: 65.30.19.00003490-8 Descrição: ARMARIO, uso hospitalar, vitrine, 
com 02 portas superiores, 02 prateleiras internas, laterais e frente em vidro, 
estrutura em chapa de aco pintado na cor branca, 02 portas inferiores,02 
prateleiras internas em chapa de aco pintado, fechadura com chave, 
dimensoes nao inferiores a 1,75 x 0,90 x 0,42m.  

Código: 65.30.19.00003746-0 Descrição: CARRO, para transporte de 
materiais e produtos de higienizacao, confeccionado em polipropileno de alta 
densidade, na cor azul com tres prateleiras fixas, sistema de rodizio em 
borracha, medindo 70 x 56 cm.  

Código: 65.30.19.00005862-9 Descrição: BOLA, para fisioterapia, de Bobath, 
em borracha resistente, diametro 85 cm.  
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Código: 65.30.19.00005876-9 Descrição: BOLA, para fisioterapia, de Bobath, 
em borracha resistente, diametro de 65cm.  

Código: 65.30.19.00005877-7 Descrição: BOLA, para fisioterapia, de Bobath, 
em borracha resistente, diametro 75 cm.  

Código: 65.30.19.00008887-0 Descrição: MESA, de cabeceira e refeicao 
hospitalar, acoplada, confeccionada em chapa de aco. Tampo da mesa e de 
refeicao em madeira, com revestimento em laminado melaminico. Estrutura do 
tampo para refeicao construida em tubo de aco, com acabamento cromado, 
altura regulavel em cinco posicoes, atraves de pino de trava. Com prateleira 
interna e quatro rodizios de 2 polegadas. Pintura em esmalte poliuretano de 
alta resistencia, e tratamento quimico antiferrugem.  

Código: 65.30.19.00008970-2 Descrição: ANDADOR articulado, polido, em 
aluminio, regulavel em altura, com quatro ponteiras resistentes, empunhadeira 
em borracha, com ponteiras tambem revestidas de borracha resistente, 
tamanho adulto.  

Código: 65.30.19.00008971-0 Descrição: ANDADOR articulado, polido, em 
aluminio, regulavel em altura, com quatro ponteiras resistentes, empunhadeira 
em borracha, com ponteiras tambem revestidas de borracha resistente, 
tamanho infantil.  

Código: 65.30.19.00008979-6 Descrição: MACA, fixa, reforcada, dimensoes 
minimas de 1900 x 500 x 800 mm, leito e cabeceira alcochoados em courvin, 
na cor padrao da unidade, estrutura tubular em aco inox numero 22, cabeceira 
regulavel, grades de abaixar nas laterais em aco inox, com colchonete.  

Código: 65.30.19.00010860-0 Descrição: POLTRONA, hospitalar, reclinavel, 
movimento simultaneo encosto, bracos, pes, acionamento tres estagios, 
alavanca cremalheira, ate posicao leito; amortecedor gas; revestimento, 
courvim reforcado, espessura minima 1,2 mm, cor preta; estofamento total, 
espuma injetada, alta densidade; bracos revestidos courvim reforcado, 
espessura minima 1,2 mm alta densidade, estofamento total espuma injetada, 
alta densidade; estrutura aco carbono, secao quadrada aproximadamente 28 
mm x 28 mm, base estrutura aco carbono, secao circular diametro aproximado 
30 mm, espessura aproximada 1,55 mm, pintura eletrostatica, cor preta; 
dimensoes aproximadas: posicao normal 1.100 mm comprimento x 760 mm 
largura x 500 mm altura, posicao reclinada: 1.600 mm comprimento, x 760 mm 
largura x 500 mm altura.  

Código: 65.30.19.00012720-5 Descrição: BACIA, uso hospitalar, em aco 
inoxidavel, diametro 50 cm. Embalagem individual, com dados de identificacao 
do produto e marca do fabricante.  
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Código: 65.30.19.00015030-4 Descrição: HAMPER, com tampa, em 
fiberglass, liso, para transporte de roupa hospitalar, com dreno, dimensoes 430 
mm (largura) x 460 mm (comprimento) x 930 mm (altura), acionado a pedal.  

Código: 65.30.19.00016150-0 Descrição: SUPORTE, uso hospitalar, em aco 
aramado, diametro de 3,0 mm, para fixacao de caixa coletora de material 
perfuro-cortante, com tratamento anti- ferruginoso, capacidade para 20 litros; 
pintura antioxidante em epoxi, acompanhado 02 parafusos com bucha de 
nylon. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do 
fabricante.  

Código: 65.30.19.00016344-9 Descrição: CADEIRA de rodas, para adulto, 
confeccionada em aco tubular metalica com duplo X tubular central, pintura 
eletrostatica, dobravel em X, bracos bilaterais escamoteaveis com protetor 
lateral de roupa incorporado, apoio de pes com altura ajustavel, dobrável, 
removiveis a 90 graus, com sistema de travamento lateral, apoio sural tipo 
almofada ou faixa para panturrilha. Rodas traseiras grandes ( 24 polegadas ) 
com pneus inflaveis, aro de impulsao de aco carbono, nylon ou aluminio de 3/4 
polegada de diametro com acabamento em pintura eletrostatica, cubo de 
aluminio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo " Quick release" 
com diametro entre 12 a 15 mm. Rodas dianteiras pequenas giratorias com 
pneus macicos de ate 6 polegadas, pneus compactos, ambas providas de 
rolamento blindado nos seus eixos, montadas em garfo de aluminio ou nylon, 
fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos de 
rolamento. Freio de aluminio bilaterais ajustaveis, que permitam a regulagem, 
com acionamento das trava para tras. Placa de fixacao das rodas traseiras, 
com sistema que permita a regulagem de altura, mudanca de angulo do 
assento e anteriorizacao ou posteriorizacao da mesma em ate 06 posicoes 
distintas. Assento e encosto em tecido de nylon impermeavel de alta 
resistencia ou courvin, acompanhando uma almofada ortopedica, com 03 (tres ) 
centimetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido 
com velcro para fixacao, manoplas emborrachadas e pedais posteriores para 
conducao por terceiros.  

Código: 65.30.19.00016391-0 Descrição: CADEIRA, de rodas, infantil, 
confeccionada em aco tubular metalica, com duplo X tubular central, pintura 
eletrostatica, dobravel em X, bracos escamoteaveis com protetor lateral de 
roupa incorporado, apoio de pes com altura ajustavel, dobravel, removiveis a 
90 graus, com sistema de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou faixa 
para panturrilha, estrutura de encosto com alongado de punho para uso de 
terceiros. Rodas traseiras com aro de 20" com pneus inflaveis, aro de impulsao 
de aco carbono, nylon ou aluminio de 3/4" de diametro com acabamento em 
pintura eletrostatica, cubo de aluminio montado com rolamento blindado, eixo 
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removivel tipo "Quick release" com diametro entre 12 a 15 mm. Rodas 
dianteiras pequenas giratorias com pneus macicos de ate 06 ", pneus 
compactos, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos, montadas 
em garfo de aluminio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo vertical 
posicionados com cubos de rolamento. Freio de aluminio bilaterais ajustaveis, 
que permitam a regulagem, com acionamento das trava para tras. Placa de 
fixacao das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura, 
mudanca de angulo do assento e anteriorizacao ou posteriorizacao da mesma 
em ate 06 posicoes distintas. Assento e encosto em tecido de nylon 
impermeavel de alta resistencia ou courvin, acompanhando uma almofada 
ortopedica, com 03 (tres ) centimetros de espessura no tamanho do assento, 
forrada com o mesmo tecido com velcro para fixacao, manoplas 
emborrachadas e pedais posteriores para conducao por terceiros.  

Código: 65.30.19.00017237-5 Descrição: MULETA, axilar, de aluminio tubular 
anodizado, com apoios axilares de material emborrachado injetado, com 
manoplas de altura regulavel com hastes duplas de comprimento ajustavel na 
sua altura. Ponteira de borracha resistente, adulto. Unidade de Fornecimento: 
Pr (PAR) 

Código: 65.30.19.00017238-3 Descrição: MULETA, canadense, com cabo 
metalico, bracadeira metalica articulada e revestida, altura regulavel por 
telescopagem entre dois tubos de aluminio anodizados, ponteira de borracha 
resistente, infantil.  

Código: 65.30.19.00017239-1 Descrição: MULETA, canadense, com cabo 
metalico, bracadeira metalica articulada e revestida, altura regulavel por 
telescopagem entre dois tubos de aluminio anodizados, ponteira de borracha 
resistente, adulto.  

Código: 65.30.19.00020498-6 Descrição: MESA, hospitalar, para instrumental 
cirurgico, dimensoes de 2200 x 1000 x 1200 mm, tampo e prateleira em aco 
inox, altura regulavel, sobre rodizios.  

Código: 65.30.19.00021194-0 Descrição: CAMA, hospitalar, fawler, adulto, 
dimensoes minimas de 2000 mm ( comprimento) x 950 mm (largura ) x 740 mm 
(altura), de leito com estrado articulado em chapa de material nao oxidavel, 
perfurado, estrutura tubular em aco, espessura minima de 2,5mm, diametro 
minimo 25mm, estrutura de material nao oxidavel reforcada, acabamento 
lateral em chapa de material nao oxidavel, manivelas escamoteaveis em 
material nao oxidavel, articulaveis com movimentos fawler, elevacao de altura e 
trendelemburg, cabeceira e peseira removiveis confeccionada em material nao 
oxidavel, cabeceira deve poder se elevar ao angulo 90 graus; quadro dos pes 
(base) em tubos de minimo de 30 x 70 mm com cantoneira em material nao 
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oxidavel, 4 rodizios com diametro minimo de 6 polegadas, sendo 2 com 
sistema de freio em diagonal instantaneo; para-choque em material tipo PVC 
ou borracha para protecao de parede nos 4 cantos da cama; dois pares de 
grades laterais que cubram toda a area escamoteaveis em material nao 
oxidavel; deve acompanhar suporte para soro com no minimo dois ganchos, 
feito em material nao oxidavel e colchao com espuma em poliuretano, 
densidade 28, de no minimo 10 cm, revestido em vinil reforcado na cor azul, 
costura vulcanizada, com abertura lateral em ziper reforcado, com certificado 
da densidade da espuma; manual de operacao em portugues; garantia minima 
de dois anos; certificado de registro do equipamento na Anvisa. 

Código: 65.30.19.00021270-9 Descrição: BOLA, para cinesioterapia, em 
PVC, diametro 55 cm, na cor vermelha. Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00021358-6 Descrição: FOCO, parabolico, haste cromada, 
flexivel, tipo castical, altura regulavel, lampada halogena, base em tripe de ferro 
pintado. 

Código: 65.30.19.00021458-2 Descrição: CARRO, maca, para transporte de 
pacientes em estado critico. Com as seguintes caracteristicas: - estrutura da 
base construida em tubos de 30 x 70 mm; - base do leito construido em tubos 
retangulares 50 x 20 mm; - leito articulavel em chapa de aco, deve possuir 
movimentos fowler e tredelenburg atraves de acionamento pneumatico manual; 
- movimento de elevacao atraves de sistema hidraulico acionado a pedal (um 
de cada lado), que permite elevacao de ate 200kg; - grades laterais de 
empilhar em tubo inoxidavel com sistema de engate rapido; - carenagem em 
material termoplastico de alta resistencia; - suporte cromado para cilindro de 
oxigenio; - regua tripla com fluxometro e umidificador; - suporte para soro e 
bomba de infusao em aco inox; - extensoes de de mangueira de no minimo 3 
metros para ser ligado na rede e suporte com valvula automatica para 
ventilador, para-choques em toda a volta em aco revestido em PVC para 
protecao das paredes, pintura em esmalte poliuretano apos tratamento anti-
ferrugem; - rodizios de 8" de diametro com freio de dupla acao em diagonal 
colchonete em espuma de alta densidade com revestimento em courvim. 
Dimensoes: - Externas: 2,00 x 0,68 m; altura ajustavel de 0,65 a 0,95m - 
Internas: 1,88 x 0,64 m.  

Código: 65.30.19.00021889-8 Descrição: MESA, para exame ginecologico, 
com leito em aco inoxidavel AISI 304, estrutura tubular, com assento movel, 
leito estofado e revestido em courvin, dividido em duas secoes; movimento 
angular (dorso, assento e perneira);estrutura tubular em aco inoxidavel com no 
minimo 01 polegada de diametro ou secao equivalente;pes protegidos com 
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ponteiras de borracha, equipada com porta coxas em aluminio e perneiras 
revestidas em poliuretano injetado;com balde e gaveta em aco inoxidavel;par 
de estribos de altura regulavel, com estrutura em aco inoxidavel;capacidade 
minima para suportar peso de no minimo 200Kg e com dimensoes de 1,80m 
(comprimento) x 0,60m (largura) x 0,80m (altura), podendo variar em +/- 5%, 
colchonete em poliuretano injetado dividido em 2 partes de acordo com as 
partes da mesa;com sistema de encaixe para fixacao do leito 

Código: 65.30.19.00068896-7 Descrição: FAIXA, elastica, comprimento 2 m, 
cor branca, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. 
Embalagem com dados de identificacao e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00068897-5 Descrição: FAIXA, elastica, comprimento 2 m, 
cor laranja, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. 
Embalagem com dados de idenficacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00068899-1 Descrição: FAIXA, elastica, comprimento 2 m, 
cor rosa, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. Embalagem 
com dados de idenficacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00068900-9 Descrição: FAIXA, elastica, comprimento 2 m, 
cor vermelha, para exercicio e recuperacao de forca e massa muscular. 
Embalagem com dados de idenficacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.30.19.00069205-0 Descrição: MESA, de Mayo, estrutura 
confeccionada em armacao tubular em aco inoxidavel , AISI 304, altura 
regulavel por rosetas com 3 pes, 3 rodizios giratorios de 2", acompanha 
bandeja em aco inoxidavel com medidas de 49 x 33 x 1,5cm, altura maxima de 
1,25m e minima de 0,87m.  

Código: 65.30.19.00069206-9 Descrição: SUPORTE, para soro, em aco 
inoxidavel AISI 304, tubo de 1 polegada altura regulavel minima de 1,40 m e 
maxima de 2,0 m, com quatro ganchos, base de apoio em aco inox tubular e 04 
rodizios giratorios e esfericos de 02 polegadas, resistente a alta carga de peso.  

Código: 65.30.19.00069208-5 Descrição: MESA, auxiliar, para uso geral, 
tampo em aco inoxidavel, prateleira em aco inoxidavel, estrutura em tubo de 
aco inoxidavel AISI 304 , pes tubulares 3/4" cromados com rodizios de 1.5/8", 
tampo e prateleira em aco inox, dimensoes minimas de 1,50 x 0,60 m x 0,80m  

Código: 65.30.19.00069376-6 Descrição: POLTRONA, hospitalar, para 
acompanhante, com encosto regulavel em cinco posicoes, dobravel, 
confeccionada toda em plastico resistente, na cor padrao da unidade  

Código: 65.30.19.00069489-4 Descrição: CARRO, fechado, para montagem 
de sala cirurgica, em aco inoxidavel, com 3 bandejas, duas portas com sistema 
de trava , com puxador, 2 rodas fixas de 3 polegadas e 2 rodas giratorias de 3 
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polegadas, medindo aproximadamente 900mm de altura, 520mm de largura e 
660mm de profundidade, para-choque de protecao em toda a extensao.  

Código: 65.30.19.00069591-2 Descrição: FOCO, cirurgico, portatil, composto 
por base movel, com rodizio, de cupula unica e bateria interna recarregavel; 
intensidade minima de 30.000 lux a 1 metro de distrancia; cupula dotada de 
lampadas halogenas; produzir temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 kelvin; 
possuir filtro para eliminacao de raios infra-vermelhos evitando sombra e 
corrigir cor da luz artificial; movimentos da cupula: de torcao, flexao, basculante 
e circular; campo luminoso regulavel; possuir uma manopla removivel e 
esterilizavel; dimensoes: altura regulavel; sistema de emergencia com bateria 
recarregavel para autonomia de no minimo 2 horas em caso de falta de 
energia; acessorios basicos: possuir cabo de alimentacao (2P +T) conforme 
ABNT, com no minimo 2m; possuir no minimo dois conjuntos de lampadas 
sobressalentes; possuir no minimo duas manoplas esterilizaveis extra. Devera 
ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as 
normas NBRIEC60601-1/97 e NBR5413, conforme a RDC 50/2002 da ANVISA;  

Código: 65.30.19.00070070-3 Descrição: SUPORTE, para hamper, estrutura 
tubular em aco inoxidavel AISI 304, com rodizios de 2", acompanha saco em 
lona impermeavel (lavavel), tampa acionada a pedal, diametro: entre 500 e 600 
mm, altura: minima de 750 mm, capacidade 100 litros. 

Código: 65.30.19.00070139-4 Descrição: MESA, em aco inoxidavel, utilizacao 
em diversas areas do ambiente hospitalar, dimensoes minimas de 1500 x 800 x 
350mm, orificio para passagem de fios, utilizada na manipulacao de alimentos, 
roupas, embalagens, entre outros.  

Código: 65.30.19.00070562-4 Descrição: CADEIRA, de rodas, para adulto, 
confeccionada em aco, estrutura tubular, pintura eletrostatica, dobravel com 
estrutura em duplo X, bracos escamoteaveis, com trava e protetor lateral de 
roupa incorporado, apoio para pes removiveis e escamoteaveis, pedais 
dobraveis, e apoio sural em faixa, rodas traseiras grandes com 24 polegadas e 
60 cm de diametro, aro de propulsao em nylon, com 3/4 de polegadas de 
diametro, cubo de aluminio montado com rolamento blindado, eixo tipo quick 
release e pneus inflaveis, rodas dianteiras pequenas, giratorias com 6 
polegadas, 15 cm de diametro, pneus macicos, com rolamentos blindados nos 
eixos, montados em garfos de nylon ou aluminio, com eixo fixo vertical, 
confinado em cubo e rolamento, freios bilaterais ajustaveis em aluminio, com 
acionamento das travas para tras, mancal de fixacao das rodas traseiras com 
seis posicões distintas, possibilitando anteriorizacao e posteriorizacao dos 
eixos, regulagem da altura, e variacao do tilt, assento e encosto em material 
impermeavel de alta resistencia podendo ser nylon, courvin ou similar, 
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almofada com espuma ortopedica de alta densidade, minima de 23, com 3cm 
de espessura, no mesmo tamanho e tecido do assento, fixavel por velcro nos 
quatro angulos, manoplas emborrachadas, pedais posteriores para conducao 
por terceiros.  

Código: 65.30.19.00070653-1 Descrição: CADEIRA, para coleta de sangue, 
assento plastico, tipo concha, estrutura tubular em aco, apoio de braco 
estofado com regulagem de altura, pes protegidos por ponteiras 
plasticas,acabamento com pintura eletrostatica.  

Código: 65.30.19.00096386-0 Descrição: MACA, fixa, hospitalar, dimensoes 
minimas de 1900 x 600 x 800mm, leito fixo, estofado, revestido em courvin e 
cabeceira estofados revestido em courvin reforcado na cor padrao da unidade; 
cabeceira regulavel atraves de cremalheiras; estrutura em tubo em aco 
inoxidavel redondo; base em aco inoxidavel; pes com ponteiras; grades laterais 
de abaixar escamoteaveis em aco inoxidavel; suporte para lencol descartavel; 
suporte de soro retiravel em aco inoxidavel com 02 ganchos.  

Código: 65.30.19.00099212-7 Descrição: MESA, cirurgica, nao eletrica, que 
assegure as condicoes necessarias para procedimentos em cirurgia geral e 
especialidades, urologia, ginecologia e proctologia, dividida em 04 secoes: 02 
fixas e 02 moveis (sendo moveis a cabeceira e a secao de pernas, as demais 
sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou tampo modular; sendo o 
tampo radiotransparente para procedimentos de raios-x e arco cirúrgico; reguas 
laterais em aco inoxidavel AISI 304 com corredicas para colocacao de 
acessorios; Base deve ser construida em aco SAE 1020 tratado com prime 
antioxidante totalmente revestido com aco inoxidavel AISI 304, leito em aço 
AISI 304, com rodas, sistema de trava, de facil movimentacao; Chassi deve ser 
em aco inoxidavel em AISI 304; Deve dispor dos movimentos de: elevacao de 
coluna, dorso, cabeca, perneira, semi-flexao de perna e coxa, semi-sentado. 
Flexao abdominal, lateral esquerda e direita, trendelemburg e trendelemburg e 
reverso acionados manualmente através de manivelas; Sistema de freio; 
elevacao e descida; secao de pernas bipartidas; colchoes partidos 
confeccionados em poliuretano em espuma de PU de alta densidade ou outro 
material de qualidade tecnicamente comprovada Carga máxima de segurança 
entre 200 e 300 kg; Equipada com os seguintes acessorios: - 01 Arco de 
narcose em aco inoxidavel; - 01 par de suporte para bracos em aco inoxidavel 
revestido em espuma com fixador aco inoxidavel; 01 par de ombreiras em aco 
inoxidavel revestido em espuma, 01 par de porta-coxas em aco inoxidavel 
revestido em espuma com movimentos circulares e haste de fixacao em aco 
inoxidavel e 02 suportes de soros nas laterais; gaveta para escoamento de 
liquidos, 01 kit para cirurgia urologica adaptavel a mesa. Dimensoes minimas 
de: comprimento do leito 1900 mm; Largura minima do leito 500mm; Altura 
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minima do leito (com colchao 700mm) Altura maxima/minima com colchao 
1000mm; O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ 
ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico 
de manutencao para cada equipamento em portugues Brasil); Deve ser 
apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, 
conforme indicam os manuais de operacao e de servico; Deve ser apresentado 
o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do 
equipamento. Instalacao do equipamento sem onus para a SESAB ou para a 
Unidade Contemplada. Assistencia tecnica integral, no periodo de garantia, 
com todas as atividades vide cronogramas previstos nos manuais de operacao 
e de servico do fabricante, sem onus para a SESAB ou para a Unidade 
contemplada. 

Código: 65.30.19.00099506-1 Descrição: CARRO, para dispensacao de 
medicamentos, confeccionado em material resistente a riscos e manchas, com 
no minimo cinco gavetas de corrediças telescopicas e sistema de travas, 
organizadores/divisorias em PVC ou material similar, pelo menos uma com 
chave, para-choque em toda a volta, tampo com gradil em volta, quatro rodizios 
de no mínimo seis polegadas e dois com travas, dimensoes minimas de 
650mm(comprimento) x 550mm(largura) x1000mm(altura).  

Código: 65.30.19.00099727-7 Descrição: MACA, fixa, hospitalar, reforcada, 
para acomodar pacientes obesos, dimensoes minimas de 1900 x 700 x 
800mm, leito fixo, estofado, revestido em courvin e cabeceira estofada, 
revestida em courvin reforcado na cor padrao da nidade; cabeceira regulavel 
atraves de cremalheiras, estrutura em tubo em aco inoxidavel redondo; base 
em aco inoxidavel; pes com ponteiras; grades laterais de abaixar 
escamoteaveis em aco inoxidavel; suporte para lencol descartavel; suporte de 
soro retiravel em aco inoxidavel com 02 ganchos; capacidade de carga de 
seguranca minima entre 200Kg e 250Kg. 

Código: 65.30.19.00100102-7 Descrição: CARRO, de emergencia, tipo 
unidade movel cardio-respiratoria, com autonomia eletrica; deve ser construido 
em chapa de aco com pintura eletrostatica ou epóxi ou material de qualidade 
superior; para-choque resistente de borracha ou material de qualidade superior, 
em toda a extensao do carro; bandeja de trabalho em aco inox com bordas 
elevadas; deve possuir pelo menos 04 gavetas sobre trilhos telescopios, sendo 
a primeira com divisorias para acomodacao de materiais de consumo, 
medicamentos, instrumental e outros; o fechamento das gavetas deve se dar 
atraves de trilhos tipos roletes e batentes ou outro dispositivo que impeca a 
retirada acidental das gavetas; deve possuir tabua de massagem cardiaca em 
material termoplástico resistente ou outro de qualidade superior; deve possuir 
compartimento para ressuscitadores manuais e mascaras; suporte para cilindro 
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de oxigênio e cilindro de oxigênio; deve possuir bandeja superior para fixacao 
de cardioversor ou monitor, deve possuir suporte para soro, deve possuir 04 
rodizios com movimento de 360 graus revestidos de borracha ou material de 
qualidade superior, sendo pelomenos 02 destes rodízios com sistema de freios, 
deve possuir cabo de forca com no minimo de 03 metros de comprimento e 
régua com pelo menos 04 (quatro) tomadas de distribuição. O carro deve 
também possuir puxador. Garantia minima de dois anos. Unidade de 
Fornecimento: Un (UNIDADE) 

Código: 65.30.19.00101392-0 Descrição: MESA, cirurgica, com comandos 
eletricos e pneumaticos, painel de controle na cama dividida em 04 secoes: 02 
fixas e 02 moveis (sendo as moveis a cabeceira e a secao de pernas, as 
demais sendo fixas); Deslocamento longitudinal manual ou tampo modular, 
montada em estrutura de aco inoxidavel polido que permita a utilizacao de 
intensificador de imagem e RX; com tampo radiotransparente montado sobre 
estrutura em aco inoxidavel; Reguas laterais em aco inoxidavel AISI 304 com 
corredicas para colocacao de acessorios; Base deve ser construida em aco 
SAE 1020 tratado com prime antioxidante totalmente revestido com aco 
inoxidavel AISI 304, leito em aco AISI 304, com rodas, sistema de trava, de 
facil movimentacao; Chassi deve ser em aco inoxidavel em AISI 304; Deve 
dispor dos movimentos de: dorso, cabeca, perneira, semi-flexao de perna e 
coxa, estes por sistema pneumático; os movimentos longitudinal, semi-sentado 
lateral esquerda e direita, trendelemburg e trendelemburg reverso e rodas, 
estes acionados eletricamente (com a possibilidade de utilizacao de controle 
remoto); Sistema de freio; elevacao e descida; secao de pernas bipartidas; 
colchoes partidos confeccionados em poliuretano em espuma de PU de alta 
densidade ou outro material de qualidade tecnicamente comprovada. Carga 
maxima de seguranca de até 300 kg, incluindo este valor; Equipada com os 
seguintes acessorios: - 01 Arco de narcose em aco inoxidável; - 01 par de 
suporte para bracos em aco inoxidavel revestido em espuma com fixador aco 
inoxidavel; - 01 par de ombreiras em aco inoxidavel revestido em espuma, - 01 
par de porta-coxas em aço inoxidavel revestido em espuma com movimentos 
circulares e haste de fixacao em aco inoxidavel e 02 suportes de soros nas 
laterais; gaveta para escoamento de líquidos. Dimensoes minimas de: 
comprimento do leito 1900 mm; Largura minima do leito 500mm; Altura minima 
do leito (com colchao 700mm) Altura maxima/minima com colchao 1000mm; - 
Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com 
as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-46.  

Código: 65.30.19.00103953-9 Descrição: FOCO, cirurgico, de teto, tipo II. 
caracteristicas tecnicas minimas: foco cirurgico de teto com duas cupulas com 
diametro aproximado de 500mm, ter sistema de iluminacao a led, que garanta 
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interferencia minima em relacao a criacao de sombras, as cupulas devem 
possuir iluminacao de no minimo 110.000 lux, ser fixado no teto por estrutura 
metalica com no minimo 04 (quatro) bracos bi-articulados, nos bracos das 
cupulas duas articulacões devem possuir rotacao infinita para ambos os lados, 
ter movimentos de torcao e flexao, com acabamento em pintura epoxi, as 
cupulas devem permitir posicionamento a um metro de altura em relacao ao 
piso em posicao perpendicular, ter sistema de freios que permita correto 
posicionamento das cupulas sem a necessidade de uso de contrapeso, cada 
cupula deve trabalhar com no minimo 60 conjuntos de iluminacao, cada 
conjunto iluminante deve possuir uma vida util de no minimo 30.000 horas, ter 
controles de liga/desliga e regulador da intensidade luminosa posicionados ao 
lado da cupula, possuir controles revestidos por uma membrana de facil 
higienizacao. possuir controle de intensidade luminosa minima de 42% a 100% 
da luminosidade total. permitir o controle de ajuste de campo atraves de 
manoplas esterilizaveis nas dimensões de 220 mm a 290 mm. a temperatura 
de cor deve ser de 4200k. indice de reproducao da cor de 93%. profundidade 
da coluna de trabalho do foco cirurgico l1 + l2 de no minimo 1300mm para cada 
cupula. deve possuir cupulas vedadas, sem reentrancias a que evite o acumulo 
e a entrada de sujeira e liquidos, possuir cantos arrendados que facilite a 
limpeza e assepsia. consumo maximo para cada cupula: 240 w, acessorios: 02 
manoplas extras.  

Código: 65.30.19.00105859-2 Descrição: BIOMBO, hospitalar sanfonado, 
constituido em PVC rigido, com perfil de aluminio anodizado ou pintura epoxi, 
superficie lisa e de facil higienizacao, atoxico, deslocamento em rodizios, 
dimensoes 1800mm (comprimento) X 1800mm (altura), devera acompanhar 
todos os acessorios necessarios para sua fixacao e seu perfeito 
funcionamento.  

Código: 65.32.19.00007680-5 Descrição: AVENTAL, uso hospitalar, para raio 
X, com revestimento em chumbo de 0,50 mm, tamanho adulto, dimensoes de 
1000 x 600 mm.  

Código: 65.40.19.00009297-5 Descrição: TONOMETRO de aplanacao, de 
Goldmann, para uso em cirurgia oftalmologica, fixavel em lampada de fenda.  

Código: 65.40.19.00009600-8 Descrição: MOCHO, uso oftalmologico, com 
sistema de elevacao do assento a gas impulsionado. Base com rodizios e aro 
de sustentacao das hastes. estofamento do assento e encosto em PVC 
expandido, na cor padrao da unidade ,isento de costuras. Assento redondo, 
encosto regulavel no sentido longitudinal e trava de altura, permitindo fixar o 
encosto na posicao desejavel, uso oftomologico.  
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Código: 65.40.19.00069665-0 Descrição: LENSOMETRO, com poder de 
alcance da esfera de 0.00D A +-10.00D em 0.25D, de aumento e de +- 10.00D 
a +- 25.00D em 0.5D de aumento; eixo de cilindro de 0 a 180 graus em 
aproximadamente 1 grau de aumento; tamanho do aro das lentes de 13 a 
84mm ; escala interna; lentes centering e marking; acessorios: capa protetora e 
tinta.  

Código: 65.40.19.00070532-2 Descrição: CADEIRA, oftalmologica, construida 
em aco e pintada com tinta epoxi, com desenho anatomico, para acomodacao 
de pacientes adultos e pediatricos; deve conter encosto reciclavel com subida e 
descida eletrica, controlada por pedal; encosto de cabeca escamoteavel com 
adaptador para utilizacao com crianca; apoio de braco direito escamoteavel 
com trava; definir necessidade de sistema de comando e acionamento por 
pedal. 

Código: 65.40.19.00070553-5 Descrição: RETINOSCOPIO, com cabo eletrico 
para ligar a coluna oftalmologica, espelho confeccionado em 1ª superficie, 
rotacao de fenda de aproximadamente de 0º ate 180º com feixe de luz nitido e 
preciso, cabo a pilha recarregaveis com recarregador de pilhas no proprio 
cabo.  

Código: 65.40.19.00070556-0 Descrição: PROJETOR, de optotipo, manual, 
deve ser construido em aco e aluminio, deve ser composto por slide completo 
(alfabetizados, analfabetos, criancas e daltonicos), deve ser modelo de, ou com 
braço para coluna, a lampada halogena deve ter vida util de no minimo 3000H, 
deve possuir filtro duo-cromo vermelho e verde; possuir controle de foco para 
projecao de imagens de diversos tamanhos; deve realizar testes de 
astigmatismo; deve acompanhar uma tela de projecao, 2 lampadas de 50W -
12v, sendo uma no aparelho e outra reserva. 2 slide (um na regua) outro 
reserva, 1 (uma) capa plastica, 1 jogo de chaves allen com 04 chaves 
compativel com o equipamento. 

Código: 65.40.19.00070747-3 Descrição: LAMPADA, de fenda, com 
capacidade de se inclinar ate aproximadamente 20 graus do eixo de 
observacao, permita a obtencao de seccoes oticas horizontais; microscopio tipo 
binoculo convergente, aumento total, tambor seletor de 3x, aumentos de 10x, 
16x, 25x; ocular 12,5; ajuste de dioptria: -5 a +3; ajuste interpupilar (mm) 55 ate 
75mm; campo de visao (mm) 22,5, 14, 8.8; sistema de iluminacao 12V-50W, 
regulagem continua de fenda: 9, 8, 5, 3, 2, 1 e 0,2mm; fltros azul cobalto, verde 
neutro, anticalorico; passagem da luz livre, inclinacao da iluminacao de ate 20 
graus. Deve acompanhar ao equipamento, mesa eletrica, lentes esfericas de 
78 dioptrias e lentes esfericas de 96 dioptrias para o exame do segmento 
posterior do olho. 
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Código: 65.40.19.00096772-6 Descrição: OFTALMOSCOPIO, binocular, 
indireto. com 08 lentes: - 01 lente esferica para oftalmoscopia de 20 dioptrias - 
01 lente de contato diagnostica de 3 espelhos de Goldman - 01 lente de Wise 
para iridectomia com laser de argonio - 01 goniolente de Posner - 01 lente de 
Ritch para trabeculoplastia com laser - 01 lente de tres espelhos de Goldman 
para laser de argonio - 01 lente panfundoscopica para laser de argonio - 01 
lente super flield para biomicroscopia de vitreo e retina  

Código: 65.40.19.00096922-2 Descrição: OFTALMOSCOPIO, direto, conjunto 
para diagnostico, constando de no minimo as seguintes caracteristicas: disco 
de abertura com no minimo seis posições e 20 lentes de focalizacao com uma 
faixa de -25 a +40 dioptrias, no minimo;filtros para reducao de reflexos da 
cornea, controle manual de iluminacao; Possuir iluminacao halogena e 
dispositivo protetor contra infiltracao de poeira e mostrador iluminado. 
Alimentacao por bateria interna recarregavel ou pilhas. Acessorios basicos: 
Carregador de baterias (se for o caso do equipamento ofertado); Acompanha 
todo o conjunto um estojo tipo maleta para transporte e 04 (quatro) lampadas 
extras.  

Código: 65.40.19.00099504-5 Descrição: COLUNA, oftalmologica, para 
utilizacao em consultorio. Com as seguintes caracteristicas: - Deve possuir 
braço pantografico balanceado com dispositivo de avanco milimetrico; - base 
com pes regulaveis; - deve possuir (02) duas bandejas em aco com braco 
giratorio; - foco de luz articulado, com controle de intensidade de luz (dimmer); - 
deve possuir no minimo (03) três tomadas do tipo 2p+t para alimentacao de 
cadeira oftalmologica, lensometro e outros; - deve possuir os seguintes 
controles: intensidade do foco de luz, fonte de alimentacao para retinoscopio e 
oftalmoscopio com interruptores individuais e ajustes de tensao de 2,5 a 5,5 V, 
chave geral com indicacao visual do aparelho em uso. Acessorios: (02) duas 
lampadas reservas para o foco de luz. 

Código: 65.40.20.00008235-0 Descrição: AUTOREFRATOR, potencia 
cilindrica 0 a +- 8 D gradacoes de 0,25 D ( disponivel tambem com graducoes 
de 0,12 D), eixo cilindro 1° 180° graduacoes de 1° e 5°, diametro pupilar 
minimo 2,0mm, metodo relaxamento embacado automatico, mira para teste 
objetivo figura, raio de curvatura corneal 5mm ~10,00mm, indice de refracao 
1,3375, refracao corneal 67,5 ~33,75 D, astigmatismo corneal 0 D ~ +- 10 D, 
angulo axial de astigmatismo corneal 1° ~ 180°, area de medicao 3mm com 
raio de 7,7mm, raio de curvatura corneal 0,01mm, refracao corneal 0,12/0,25 D, 
astigmatismo corneal 0,12/0,25 D, angulo do eixo corneal 1°/5°, faixa de 
medicao da distancia interpupilar 85mm max. em gradacoes de 1mm, inicio da 
medicao inicio automatico e manual, medicao do diamentro corneal sim, 
diametro pupilar faixa: 2 ~ 13mm/graduacoes: 0,25mm, exibicao dos dados tela 
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de minitor de TV, registro das medicoes impressora embutida ate 10 medicoes 
de cada olho podem ser armazenadas na memoria, distancia vertice 0, 12,0 e 
13,75mm selecionavel, Lio botao especial de ajuste para as circustancias de 
usuarios de lio, saida RS-232C.  

Código: 65.40.20.00008237-6 Descrição: REFRATOR, Greens, poder 
esferico - Escala: +16,75D~-19,00D quando utilizado com lentes auxiliares 
+10,00D, -10,00 (opcional) +26,75D~29,00D - Passo: 0,25D quando utilizado 
com lentes auxiliares +0,12D - Passo: 0,12D - PODER CILINDRICO - Escala: 
0D~-6,00D quando utilizado com lentes auxiliares -2,00d: 0D~8,00D - Passo 
0,25D quando utilizado com lentes auxiliares +0,12D: - Passo:0,12D Eixo 
Cilindrico - Escala 0° aproximadamente 180° - Passo 5° Cilindro Cruzado +/-, 
lentes do cilindro cruzadao sincronizda com eixo do cilindro (lente de +/-
0,37D,+/-0,50D opcionais) 

Código: 66.30.19.00005460-7 Descrição: CONTADOR de celulas, 
sanguineas, manual, com alarme sonoro e bloqueio automatico para cada 100 
celulas contadas; contagem de eritoblastos em separado; contagem diferencial; 
calculo de valores absolutos e indices hematimetricos (vcm-hcm-chcm), para 
uso laboratorial.  

Código: 66.35.11.00016037-7 Descrição: DINAMOMETRO, hidraulico de 
mao, utilizado para mensurar a forca de pressao manual, testa forca ate 90 kg. 
Feito em estrutura metalica, possui pino indicador que permanece na leitura 
maxima do individuo ate a restauracao, e relogio analogico com fundo branco, 
nemeracao e ponteiro na cor preta. O pegador anatomico contem ajuste de 5 
posicoes, de 3,5 cm a 8,6 cm, para acomodar qualquer tamanho de maos.  

Código: 66.40.00.00044157-0 Descrição: PIPETA automatica de alta 
precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 100 a 1000 microlitros, 
com as seguintes caracteristicas: - Leitura dos volumes de trabalho, atraves de 
display, claro, nitido e de facil visibilidade - Duplo estagio - Sistema que permite 
dispensacao ate a ultima gota de liquido atraves de mecanismo que force a 
saida desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. - 
Ejecao de ponteiras de forma suave, por meio de amortecedores especiais 
eliminando o risco de acidentes. - Permita facil esterilizacao a vapor a 121 
graus centrigados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem - 
Facilmente adaptaveis a ponteiras universais - Volume facilmente ajustavel - 
Facilmente calibraveis - Manual de operacao em português. 

Código: 66.40.00.00044158-9 Descrição: PIPETA automatica de alta 
precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 10 a 100 microllitros, 
com as seguintes caracteristicas: - Leitura dos volumes de trabalho, atraves de 
display claro, nitido e de facil visibilidade - Duplo estagio - Sistema que permite 
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a dispensacao ate a ultima gota de liquido atraves de mecanismo que force a 
saida desta, evitando deposito e alteracao no volume final - Ejecao de 
ponteiras de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o 
risco de acidentes - Facil esterilizacao - Certificado de calibragem - Manual de 
operacao em português.  

Código: 66.40.00.00050396-7 Descrição: DEIONIZADOR de agua, 
capacidade 100 l/h.  

Código: 66.40.00.00068602-6 Descrição: ESTUFA, bacteriologica, com 
gabinete externo em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico, camara 
interna de trabalho e parte interna da porta totalmente em aco inoxidavel, com 
polimento tipo espelho, guarnicao e vedacao de porta em pvc, isolacao termica 
das paredes e porta externa, sistema de fechamento magnetico por todas as 
bordas da porta, camara de pre aquecimento e circulaçao do ar dentro da 
camara, por conveccao, controlador eletrônico microprocessado de 
temperatura, com duplo display, sendo um para programacao e outro para 
indicacao da temperatura programável, com as funçoes de: set point, auto 
sintonia e PID, na faixa de 5ºC acima da temperatura ambiente ate 65ºC; 
iluminacao automatica da camara ao abrir a porta, dispositivo regulador da 
saida do ar e suporte do termometro de vidro, nao acompanha termometro de 
vidro, tres trilhos na camara interna para deslocar a bandeja; cabo de forca 
com dupla isolacao e plug de tres pinos, duas fases e um tetra, capacidade 
interna minima de 150 litros.  

Código: 66.40.00.00069330-8 Descrição: ESTERILIZADOR, de alcas, 
espatulas, agulhas e pincas, em infravermelho, podendo atingir ate 800 graus 
Celsius, esterilizacao de 5 a 10 segundos; com cilindro de protecao em aco 
inox, isolado em ceramica.  

Código: 66.40.00.00069340-5 Descrição: ESTUFA, de secagem com 
circulacao e renovacao de ar. Com as seguintes caracteristicas: - Capacidade 
entre 200 a 350 litros; - Temperatura maxima entre 150 a 250º C; - 
Temperatura minima entre 5 a 10º C; - Com no minimo 3(tres) prateleiras em 
aco; - 1(uma) porta.  

Código: 66.40.00.00069427-4 Descrição: PROVETA, em vidro borosilicato 
transparente, classe A, marcacao permanente, graduacao colorida, com 
gravacao da capacidade e temperatura de trabalho, resistente a temperatura e 
pressao elevada, com base hexagonal, resistente a acidos, capacidade 
volumetrica de 2000ml Embalagem individual, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante.  

Código: 66.40.00.00093150-0 Descrição: SUPORTE, para pipeta sorologica, 
em polipropileno, com capacidade para 28 pipetas na posicao vertical sendo 18 
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pipetas com diametro de ate 10mm e 10 pipetas com diametro de ate 15mm. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 66.40.00.00093737-1 Descrição: CENTRIFUGA, macro, com 
capacidade para 25 tubos de 10 a 15 ml com as seguintes caracteristicas: - 
coroa angular de 45 graus - relogio de tempo de 01, 05, 10, 15 e 30 minutos 
programaveis - ajustes de velocidade linear ate 3.600 rpm.  

Código: 66.40.00.00095597-3 Descrição: BANHO MARIA, universal, digital, 
microprocessado, em aco inoxidavel, dimensoes interna de 300mm x 235mm x 
150mm. Com as seguintes caracteristicas: - Microprocessador para controle de 
temperatura com precisao de 0,3°C, calibrado com sensor de alta 
sensibilidade; - Faixa de trabalho de ambiente de 100°C com indicacao digital e 
SET POINT; - Resistencia de aquecimento blindada em inox de facil 
substituicao; - Painel em policarbonato com indicacao de funcoes; - Cuba em 
aco inox estampado e polido (sem soldas ou emendas) com capacidade 
nominal de 09 litros; - Grade em inox para assento dos frascos; - Tampa em 
aco inoxidavel lisa.  

Código: 66.40.00.00112460-9 Descrição: CENTRIFUGA, de bancada, 
microprocessada, digital, com controle de rotacao, interna em aco inoxidavel, 
sistema com trava, capacidade volumetrica para 20 tubos de 10ml, 20 tubos de 
15ml e 04 tubos de 50 ml.  

Código: 66.40.00.00124205-9 Descrição: ESTUFA, de esterilizacao e 
secagem, com circulacao e renovacao de ar, com as seguintes caracteristicas: 
- estrutura externa em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico; - camara 
interna em aco inoxidavel; - circulacao e renovacao de ar motorizada com 
ventoinhas tipo Siroco; - suporte para termometro; - 5 prateleiras em aco 
pintada; - controlador de temperatura microprocessado PID, com indicacao 
digital de precisao de +/- 1ºC; - temperatura de trabalho de ambiente +7ºC a 
200ºC; - 4 rodizios, sendo 2 com travas; - capacidade de 100 A 150 litros; - 
consumo minimo 3000w;.  

Código: 66.40.00.00129590-0 Descrição: CALICE, uso laboratorial, de vidro, 
fundo conico, sem graduacao, capacidade 250 ml. Embalagem contendo dados 
de identificacao do produto e maraca do fabricante.  

Código: 66.40.11.00004095-9 Descrição: BECKER de vidro borosilicato, com 
bico, capacidade 2000 ml, graduado em intervalo de 200 ml..  

Código: 66.40.11.00006965-5 Descrição: PIPETA, graduada, em vidro 
borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, gravacao permanente em 
esmalte de alto contraste, capacidade 10 mL, tolerancia 0,050mL, divisao 
0,1mL, com certificado de calibracao de acordo com a Norma ASTM, com 
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informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de 
ajuste, simbolo "H" de conformidade com a norma ASTM gravada na peca 
Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante  

Código: 66.40.11.00007030-0 Descrição: ESTUFA, de esterilizacao e 
secagem, com circulacao e renovacao de ar, com as seguintes caracteristicas: 
- estrutura externa em chapa de aco, revestida em epoxi eletrostatico; - camara 
interna em aco inoxidavel; - circulacao e renovacao de ar motorizada com 
ventoinhas tipo Siroco; - suporte para termometro; - 5 prateleiras em aco 
pintada; - controlador de temperatura microprocessado PID, com indicacao 
digital de precisao de +/- 1ºC; - temperatura de trabalho de ambiente +7ºC a 
200ºC; - 4 rodizios, sendo 2 com travas; - capacidade de 480 litros; - consumo 
minimo 3000w.  

Código: 66.40.11.00014334-0 Descrição: CENTRIFUGA, refrigerada de 
bancada digital, com sistema de controle de velocidade, tempo e temperatura, 
display alfanumerico com iluminacao interna, indicacao de mensagem de 
desbalanceamento e de porta aberta, rotacao maxima com rotor horizontal de 
ate 3600 rpm, sistema para protecao contra desbalanceamento, sistema com 
trava eletromagnetica que nao permite a abertura da tampa durante o processo 
de centrifugacao, sistema de seguranca que nao permite o funcionamento com 
a tampa aberta, capacidade do rotor horizontal de 16 tubos tipo falcon de 50 ml 
cada tubo,.  

Código: 66.40.19.00002343-4 Descrição: AGITADOR, de Kline, eletrico, 
relogio automatico de tempo, velocidade de 180 rpm, plataforma de 28 x 28 
cm,.  

Código: 66.40.19.00006516-1 Descrição: ERLENMYER de vidro, boca larga, 
resistente a temperatura e pressao elevadas, capacidade de 500 ml.  

Código: 66.40.19.00010086-2 Descrição: AGITADOR, de plaquetas, com 08 
bandejas sobrepostas, permitindo adequada circulacao do ar, com capacidade 
para 6 bolsas em cada bandeja, perfazendo um total de 48 bolsas; sistema 
individual de acesso permitindo o manuseio de uma bandeja sem interromper o 
movimento das plaquetas em outras bandejas; permite armazenagem de ate 
16 bolsasde apheresis; contem trava de seguranca stop impedindo a queda da 
bandeja; bandejas e grades laterais construidas em aco blindado e cromado; o 
conjunto e estruturado em base de aco com 4 trilhos para assegurar silencio na 
operacao (70 movimentos por minuto) e durabilidade do equipamento; 15 
watts.  

Código: 66.40.19.00013357-4 Descrição: CITO-CENTRIFUGA, 
microprocessada digital indicada para hematologia, oncologia, ginecologia, 
dermatologia; circulo de lamina de aproximadamente, 5mm, com programa de 
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rotacoes para 1.000 a 2.800 rpm, com divisoes de 100 rpm e temporizador de 0 
a 990 segundos, com divisoes de 10 segundos, controle de tempo de 
aceleracao e desaceleracao e rotacao, rotor horizontal de ate 08 provas com 
04 blocos de acrilico com 02 provas cada.  

Código: 66.40.19.00016123-3 Descrição: BALAO, de uso laboratorial, fundo 
chato, gargalo longo, em vidro resistente a temperatura e pressao de 121 
C/30min, capacidade 3000ml, com marcacao permanente e colorida da 
capacidade e temperatura de trabalho.  

Código: 66.40.19.00069895-4 Descrição: HOMOGEINIZADOR, de sangue, 
para hematologia, que permite manter as celulas sanguineas em suspensao 
homogenea nos exames hematologicos, velocidade minima de rotacao do 
motor 15 rpm; capacidade minima de frascos 24 tubos de 14 a 22mm de 
diametro; possuir presilha de fixacao dos tubos construidas em aco inox, com 
grande maleabilidade e que permitam colocar ou remover frascos ou tubos com 
o aparelho em funcionamento.  

Código: 66.40.19.00070498-9 Descrição: AGITADOR, de tubos, equipamento 
agitador de tubos do tipo cubetas e pequenos frascos utilizado em laboratorios. 
Possuir controle de velocidade; Possuir capacidades para tubos de ate 30 mm 
(Ø); Possuir receptaculo de borracha; Possuir funcionamento de modo continuo 
ou por pressao no receptaculo, quando inserido o tubo.  

Código: 66.40.19.00070552-7 Descrição: SELADORA, de grau cirurgico, com 
selagem de embalagens de no minimo 300 mm de largura, controle eletronico 
do tempo de selagem com alarme sonoro, controle eletronico da temperatura, 
ajustavel ate 300ºC. potencia de no minimo 280 W, comando de aquecimento e 
acionamento do motor independente, acionamento eletro-mecanico, sistemas 
independentes de solda e encolhimento, pes com rodizio, apresentar 
esterilizacao garantida para grau cirurgico.  

Código: 66.40.19.00095019-0 Descrição: AGLUTINOSCOPIO, em plastico, 
PVC e acrilico, forma cilindrica, para duas lampadas de filamento 25 W com 
intensidade regulavel atraves de potenciometro.  

Código: 66.40.19.00096306-2 Descrição: CAPELA, de fluxo laminar, para uso 
em microbiologia, para protecao, laterais em vidro com 100% de renovacao de 
ar para o ambiente de trabalho; Deve ser projetada para trabalhos classe 100 
conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional 
ISO 14.644-1; Em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi; 
gabinete de trabalho construído em aco inox AISI 304 (assoalho, tela de 
protecao do filtro absoluto), paredes laterais em vidro temperado; assoalho liso 
em aco inox; Ventilador tipo siroco; Motor de 1/2 cv com protecao térmica e 
regulagem eletronica de velocidade para perda de pressao (tres velocidades); 
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Protecao termica dotada de reles e fusiveis de protecao; Filtro tipo HEPA 
classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiencia de 99.995% DOP 
para particulas de 0,3 micron, moldura em aluminio anodisado; Pre-filtro classe 
G3 sintetico 30-35% ASHRAE calorimetrico, 92% ASHRAE gravimetrico 
(aumenta durabilidade do filtro HEPA); Base com rodizios giratorios com freio; 
Manometro para medida diferencial de pressao do filtro HEPA (Dwyer Minihelic 
II); Quatro interruptores (geral, motor, lampada fria, lampada UV); Painel 
eletrico removivel; Baixo nivel de ruido <> 60 db; Velocidade do ar 0,45 m/s ± 
20%. Dimensoes internas: 77 x 50 x 57 cm (L x F x A) Dimensoes externas: 85 
x 78 x 110 cm (L x F x A), Base com rodizios.  

Código: 66.40.19.00098327-6 Descrição: PIPETA, monocanal, de alta 
precisao (99%) volume de 10 a 100ul, variacao de 0,1ul e ou 0,2ul, ejetor 
metalico automatico de ponteiras, pistao de aco inoxidavel isento de 
lubrificante, estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior 
autoclavavel, controle manual total pelo usuario das operacoes de aspiracao e 
dispensa, suporte individual para fixacao.  

Código: 66.40.19.00101437-4 Descrição: SELADORA, de bolsa de sangue, 
com alimentacao eletrica, de bancada, controlada por sistema auto ajustavel 
durante processo; deve acompanhar fixador de tubo automatico; deve possuir 
detector de sobrecarga e de identificacao de irregularidade na solda do tubo, 
deve indicar a espessura da solda, o cabecote da solda deve ser removivel 
permitindo selagem alternada de diferentes diametros de tubos de 3 a 9 mm no 
minimo.Conector para acoplamento do alicate do selador manual. devera ser 
apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas 
NBR-IEC 60601-1.  

Código: 66.40.19.00103394-8 Descrição: PIPETA, eletronica motorizada 
monocanal de alta precisao , volume de 20 a 200ul, ejetor automatico de 
ponteiras, pistao de aço inoxidavel e ou ceramica isento de 
lubrificante,estrutura plastica resistente em ABS ou PVDF, parte inferior 
autoclavavel , com operacao de aspiracao e dispensa, suporte individual para 
fixacao.  

Código: 66.40.20.00000606-8 Descrição: PIPETADOR, automatico, com 
descartador de ponteiras, com volume variavel de 10 a 1000uL.  

Código: 66.40.20.00001855-4 Descrição: PLACA, aquecedora , em aluminio 
injetado com resistencia blindada incorporada 18cm por 11cm altura, 980 W, 
115 V ou 230 V, temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350 
graus Centigrados, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a 
extensao da placa, construida externamente em chapa de ferro tratado com 
pintura em epoxi eletrostatico resistente a produtos quimicamentes corrosivos.  
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Código: 66.40.20.00011165-1 Descrição: CAPELA, para exaustao de gases, 
com estrutura construida em fibra de vidro laminada na cor branca. Dimensoes 
externas de no minimo 640 x 470 x 680 mm (largura x profundidade x altura 
sem exaustor). Composta por porta frontal em acrilico transparente com 
deslocamento vertical do tipo guilhotina e trava com sistema de friccao que 
permita abertura em qualquer ponto, com espessura de 3 mm no minimo. 
Iluminacao interna isolada. Painel frontal com 2 (dois) interruptores com 
lampada piloto para acionar, independentemente, o exaustor e a iluminacao. 
Exaustor centrifugo com motor blindado de no minimo 1/30 HP, carcaca em 
fibra de vidro laminada, ventoinha em polipropileno resistente a gases 
corrosivos, encaixe do exaustor no teto da capela que permita direcionamento 
do fluxo do ar em qualquer posicao horizontal. Duto de exaustao em PVC rigido 
com diametro de 100 mm. Capacidade de exaustao nominal de no minimo 372 
m3/hora.  

Código: 66.40.28.00000543-6 Descrição: INCUBADORA, de CO2, com 
jaqueta de ar, com capacidade de 170 litros, com as seguintes caracteristicas: - 
Controle microprocessador (PID) das funcoes embutido na porta: otimizacao do 
espaco com dimensoes externas menores; - Sistema de descontaminacao 
atraves de luz U.V que esteriliza o ar e a agua da bandeja de humidificacao, 
sem afetar as celulas em cultura; - Escala de temperatura: +5°C acima da 
temperatura ambiente ate +50°C; - Uniformidade: +/-0,2°C; - Escala de CO2: 0 
- 20% (+/-0,1%); - Auto calibracao de CO2; - Sensor de CO2: Infravermelho 
(IR); - Umidade: >95% UR +/-5%; - Sistema de aquecimento atraves de camisa 
de ar quente, maior estabilidade da temperatura sem formacao de 
condensacao como na jaqueta de agua. (mais leve sem troca de agua); - 
Sistema de alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO2, alarme da porta e 
protecao para altas temperaturas; - Interior construido em liga de cobre e aco 
inoxidavel com as bordas arredondadas, com materiais de capacidade de 
eliminacao do crescimento bacteriano e fungicos e ambiente livre de corrosao; - 
Porta interna de vidro temperado; - Isolantes livres de CFC; - Dimensoes 
internas: 49 x 52,3 x 66,5 cm; - Dimensoes externas: 62 x 71 x 90 cm.  

Código: 66.45.00.00096562-6 Descrição: RELOGIO, de parede, digital 
Dimensoes minimas de 22 x 9,5 x 6cm; Distancia de visualizacao de 20 metros;  

Código: 66.45.00.00103379-4 Descrição: RELOGIO, multimarcador de tempo, 
para uso em exames de laboratorio; possuir aviso sonoro regulavel; capaz de 
efetuar no minimo 30 analises simultaneas, mostrador com escala em minutos; 
temporizacao maxima de 999 minutos  

Código: 66.50.00.00110134-0 Descrição: MICROSCOPIO, biologico, 
binocular, com contraste de fase. - com objetivas acromaticas; - lampada de 
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halogenio pre-centrada de 6volts/20 watts; - transportador de baixa voltagem 
com reostato de variacao - continua, para permitir o ajuste da intensidade de 
luz; - sistema de focalizacao e movimento atraves de botao - macrometrico e 
micrometrico conjugados e graduados; - trava mecanica (tipo alavanca) como 
protecao contra - uma acidental quebra da lamina; - platina retangular com 
charriot de 140 x 160mm; - condensador campo claro tipo "abbe" com abertura 
- numerica de 1,25; - oculares campo amplo de 10x e 16x com ajuste para - 
diferenças de dioptrias; - revolver porta objetivas com 4 objetivas; - fonte de 
iluminacao com comutacao automatica para - funcionar de 85 a 260 volts. 
conjunto e composto por: - 01 estativa e base compensada (corpo); - 01 tubo 
binocular tipo seidentopf 30°; - 02 oculares wf 10x (campo amplo); - 02 oculares 
wf 16x (campo amplo); - 01 objetiva ac 4x (0,10) acromatica; - 01 objetiva ac 
10x (0,25) acromatica; - 01 objetiva ac 40x (0,65) acromatica (retratil); - 01 
objetiva ac 100x (1,25) acromatica (retratil de imersao); - 01 condensador abbe 
1,25 n.a; - 01 filtro azul 32mm diametro; - 01 frasco oleo imersao; - 02 fusiveis; 
- 01(uma) capa protetora; 01(uma) caixa de embalagem. - contraste de fase 
positiva ótica - semi-planacromática Equipamento completo composto por: - 
anel para contraste de fase, 10x (anular spot), ja embutido no condensador. - 
anel para contraste de fase, 40x (anular spot), ja embutido no condensador. - 
condensador de contraste de fase tipo torre (turret) - com abertura numerica 
n.a. 1,25, especifico para uso - com objetivas semi-planacromaticas de fase. - 
filtro verde de 32mm. - objetiva semi-planocromatica para contraste de fase 
(positiva) 10x (abertura de 0,25). - objetiva semi-planocromatica para contraste 
de fase (positiva) 40x (abertura de 0,65). - objetiva semi-planocromatica para 
contraste de fase (positiva) 100x (abertura de 1,25) imersao. - telescopio de 
centralizacao para fase.  

Código: 66.70.00.00029002-5 Descrição: FITA, metrica, antropometrica, 
inelastica, comprimento 1,80 cm, com trava, uso clinico. Embalagem com 
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 66.70.00.00090422-8 Descrição: BALANÇA, eletronica, 
antropometrica, capacidade 200 kg, regua com escala entre 1 e 2m, display a 
partir de 5 digitos, plataforma com tapete em borracha anti-derrapante, pes 
com ajustes regulaveis. 

Código: 66.70.00.00096912-5 Descrição: BALANCA, eletronica, capacidade 
para 300 kg, divisao 100 g, display de cristal liquido, plataforma em aco SAE 
1020 com piso em borracha anti-derrapante, montada sobre rodizios de 
polipropileno injetado regulaveis, coluna tubular com alca para puxar ou 
empurrar a balanca, faz a ligacao da plataforma de pesagem com o indicador 
de peso com bateria recarrregavel de 70 horas de autonomia, nao 
necessitando ser conectada a rede eletrica Auto Desligamento do indicador de 
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peso programacao para se auto desligar em 5, 10 ou 15 minutos., Botao Liga / 
Desliga  

Código: 66.70.00.00096912-5 Descrição: BALANCA, eletronica, capacidade 
para 300 kg, divisao 100 g, display de cristal liquido, plataforma em aco SAE 
1020 com piso em borracha anti-derrapante, montada sobre rodizios de 
polipropileno injetado regulaveis, coluna tubular com alca para puxar ou 
empurrar a balanca, faz a ligacao da plataforma de pesagem com o indicador 
de peso com bateria recarrregavel de 70 horas de autonomia, nao 
necessitando ser conectada a rede eletrica Auto Desligamento do indicador de 
peso programacao para se auto desligar em 5, 10 ou 15 minutos., Botao Liga / 
Desliga  

Código: 66.70.00.00105549-6 Descrição: BALANCA, mecanica, tipo 
plataforma, capacidade para 300 kg, subdivisao de 100g.  

Código: 66.70.00.00110193-5 Descrição: BALANCA, antropometrica, tipo 
plataforma, eletronica, para medicao de peso e altura de pacientes; capacidade 
maxima nao inferior a 300 Kg; escala com divisao de peso de 100g em 100g, 
estrutura em aco SAE 1020 ou material de qualidade superior; com piso em 
borracha anti-derrapante; montada sobre rodizios de polipropileno injetado 
regulaveis; coluna tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca; ligacao 
da plataforma de pesagem com o indicador de peso; bateria recarregavel; 
botao liga-desliga.   

Código: 66.70.00.00127359-0 Descrição: BALANCA, eletronica, semi-
analitica. Com as seguintes caracteristicas: - calibracao automatica; - 
capacidade de carga total: no minimo 4000g; - sensibilidade de divisao: 0,01g; - 
repetitividade menor ou igual a 0,001; - display em LCD de vacil visualizacao; - 
teclas de comando liga/desliga e tara; - pes niveladores com nivel de facil 
vizualizacao.  

Código: 66.70.09.00005689-8 Descrição: BALANCA, digital incorporada, 
sistema de medicao por biopedanciometria tetra polar. Caracteristicas: - 
Sistema de medicao por bioimpedanciometria tetra-polar com 8 eletrodos 
tacteis. - Eletrodos de contato para medicoes em pe. -Tecnologia de medicao 
segmentada de impedancias. - Multifrequencia: Utilizacao de correntes em 3 
frequencias, 5kHz, 50KHz e 250 KHz. - Monitor LCD colorido sensivel ao toque. 
- Grficos na tela mostrando a evolucao dos resultados. - Interfaces para 
computador, pen drive e impressora. - Emissao de relatorio completo em folha 
A4. - Memoria para historico do paciente com capacidade para 100 mil 
resultados. 

Código: 66.70.19.00005464-0 Descrição: BALANCA eletronica, com escala 
antropometrica, display de cristal liquido com 06 digitos, zeragem automatica, 
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plataforma em aco 1020 com piso em borracha anti-derrapante, pes regulaveis, 
capacidade maxima para 150 kg, escala para ate 1,95 m.  

Código: 66.70.19.00012291-2 Descrição: BALANCA, eletronica de mesa para 
pesar fraldas, com display LCD, o eletroluminiscente, amostra digital do peso 
em gramas, ajuste automatico de zero, sensibilidade maxima de 1 grama 
(minima divisao), capacidade de 2 Kg, indicador de bateria baixa, superficies de 
facil limpeza da aco inox. 

Código: 66.70.19.00069172-0 Descrição: BALANCA, pediatrica, digital, para 
RN, capacidade maxima de 10 kg e minima de 400g, sistema eletronico por 
microprocessador, leitura em cristal liquido. 

Código: 66.70.19.00100432-8 Descrição: BALANCA, eletronica de precisao, 
digital, capacidade 1000 gramas, sensibilidade de 0,05 gramas, prato em aço 
inoxidavel, acabamento em esmalte poliuretano.  

Código: 66.70.20.00007804-2 Descrição: BALANCA, eletromecanica com 
plataforma em aco carbono SAE 1020 ou aco inoxidavel AISI 304, coluna e 
rodizios, indicador digital de peso, capacidade de 500 kg  

Código: 66.85.00.00043691-7 Descrição: TERMOHIGROMETRO digital, para 
determinar a temperatura e a umidade de ambientes, com escala de 
temperatura -15 + 50 graus C e faixa de medicao de umidade de 25 a 98%. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 66.95.00.00045189-4 Descrição: DESTILADOR, de agua, tipo pilsen, 
e: - pureza da agua abaixo de 5 microsiemens independente da qualidade da 
agua ou tipo de agua de alimentacao - coletor de vapores e partes que tem 
contato com a agua ja destilada confeccionadas em aco inox 304 e materiais 
inertes - resistencia tubular blindada - cupula de vidro resistente e inerte - nivel 
constante de alimentacao da caldeira - sistema de seguranca - contador - caixa 
de controle com lampada piloto e chave liga-desliga manual - sistema de 
protecao com desligamento automatico na falta de agua - funil coletor - suporte 
para fixacao - rendimento 10 l/hora - potencia 7000 watts.  

Código: 67.30.00.00057499-6 Descrição: SUPORTE, para projetor multimidia, 
em aluminio, regulavel para teto.  

Código: 67.30.00.00107394-0 Descrição: TELA de projecao, eletrica. - 
Formato de video 4:3 - Motor AC Tubular com protecao termica - Tensao 110 
volts - Nao tencionada - Case metalico com pintura eletrostatica. - Superficie de 
projecao: vinil, branca. - Fixacao no teto e parede - Controle remoto. - Tamanho 
da tela 100 polegadas.  

Código: 67.30.00.00132893-0 Descrição: TELA, eletrica de projecao 
motorizada, 300" polegadas, com acionamento por controle remoto sem fio, 
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radio freqüencia com alcance de 100 metros; Com acionamento por botao 
localizado no modulo receptor do controle remoto (em caso de perda ou quebra 
do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada manualmente); Ponto 
de parada controlado pelo usuario; Motor tubular ultra silencioso; Pelicula 
tensionada nas laterais,deixando a superfície da tela 100% plana; Pelicula 
Matte White 1.0; Formato fullscreen (4:3) e widescreen (16:9); Caixa em aço 
com excelente acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; Suporte 
integrado ao estojo metalico para fixacao em parede ou teto com facil 
instalacao; Acompanha kit de instalacao; Peso 90Kgs; Tamanho: 300" - 4:3, 
area Visual (A 457,0 x L 609,0 cm), area total (A 500,0 x L 620,0) Caixa -cm 
22,0 x 22,0 x 660,0. 

Código: 67.30.00.00135178-8 Descrição: PROJETOR, multimidia, resolucao 
nativa 1024x768 pixels, com as seguintes caracteristicas minimas: - Vida Util 
da Lampada em modo normal minima de 3000 horas - Briho/Luminosidade 
minimo de 2600 lumens - Contraste minimo 2000:1 - Resolucao nativa 
1024x768 Pixels - Vídeo Compatibilidade (Hdtv) 720P e 1080i - Entradas 
minimas VGA, HDMI, RCA, S-Video. - Formato de exibicao tela 4:3 (XGA). 

Código: 67.30.00.00135633-0 Descrição: PROJETOR, multimidia, 3200 ANSI 
lumens, 1920 x 1080 full HD nativo, 16:9 ou 16:10, contraste 3000:1, lampada 
2000 horas, com lampada sobressalente, controle remoto, entradas RCA, VGA, 
video componente, HDMI ou DVI. - Brilho maximo nao inferior a 3200 ANSI 
lumens; - Modo de economia presente; - Resolucao nativa minima (sem 
emulacao): 1920 x 1080 (Full HD); - tecnologia DLP; - Suportar resolucoes 
VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768); - Formato nativo (aspect 
ratio): 16:9 ou 16:10; - Contraste minimo de 3000:1; - Compatibilidade com 
modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p; - 
Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 2000 horas; - 
Zoom manual ou motorizado de no mínimo 1.50:1 - Tamanho diagonal da 
imagem no intervalo mínimo de 60 cm a 700 cm; - Distancia maxima de 
projecao nao inferior a 9 metros; - Distância mínima de projeção não superior a 
1,5 metros; - Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); - Ajuste de 
foco; - Possibilidade de montagem traseira e no teto do ambiente; - Controle 
remoto sem fio infravermelho ou RF; - Mínimo de 1 porta Ethernet com 
conector RJ45, 1 porta RS-232, 1 porta USB; - Ranhura no corpo do projetor 
que permita implementacao de dispositivo de seguranca padrao Kensington 
obrigatoria; - Lampada sobressalente inclusa; - Nivel de ruido não superior a 40 
dB; - Tipos e quantidade minima de entradas de video requeridas: 1 analogico 
padrao RCA, 1 VGA, 1 video componente, 1 HDMI ou DVI. - Entrada de audio: 
3,5 mm ou RCA.  
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Código: 70.25.00.00105570-4 Descrição: LEITOR, de codigo de barras, com 
fio, fonte de luz a Laser, conexao via cabo, interface USB, padrao de leitura em 
varredura linha unica - Suportar leitora dos seguinte padroes de simbologia: 
intercalado 2 de 5, code 2 de 5, code 11, code 39, - Capacidade de leitura de 
barras na distancias de ate 25 cm. - Indicadores luminosos e sonoros de 
reconhecimento de codigo.  

Código: 70.25.00.00118617-5 Descrição: IMPRESSORA, a laser / led, 
colorida, A4, 20 ppm, duplex, 1200 dpi, toner e cilindro separados, 256 MB, 
interface USB, interface Ethernet 10/100, 5.000 paginas/mes, com 1 jogo de 
toner, 3 anos onsite. - Tecnologia de impressao por eletrofotografia a laser ou 
LED colorida.; - Resolucao real minima 600 dpi.; - Velocidade minima em preto 
e cores de 20 ppm.; - Impressao duplex automatica.; - Deve permitir a 
substituicao de toner e cilindro separadamente. - 256 megabytes de memoria 
instalados.; - Volume mensal de impressao recomendado (indicado como 
adequado ao uso normal, sem considerar o maximo suportado pelo 
equipamento) pelo fabricante de ate 5.000 (cinco mil) paginas / mes.; - 
Linguagem PCL 6.; - Suportar papel oficio, carta, legal, executivo, A4, 
etiquetas, envelopes e transparencias; - Uma interface USB 2 (incluir cabo); - 
Uma interface Ethernet 10/100 embutida.; - Incluir software para gerenciamento 
remoto.; - Entrada de papel para no minimo 250 folhas - Deve ser compativel 
com Microsoft Windows 2000 em diante, Linux nas distribuicoes Debian, 
Ubuntu e Red Hat.; - Incluir cabo de forca, 1 jogo (4 cores) de toner original e 
na capacidde máxima comercializada..  

Código: 71.25.00.00042669-5 Descrição: ESTANTE, em aco, com 06 
prateleiras, dimensoes de 1980 x 920 x 300mm, confecionadas em chapa de 
0,75 mm de espessura com 03 dobras em todas as bordas, modulaveis, 
regulaveis e desmontaveis, colunas em chapa de 1,5 mm com 02 reforcos em 
forma de X em cada lateral, 01 reforco em forma de X no fundo, tratamento 
ainti-ferruginoso, pintura eletrostatica na cor padrao da unidade, montagem 
atraves de parafusos zincados.  

Código: 71.95.00.00031983-0 Descrição: QUADRO, de aviso(mural), com 
moldura de aluminio, fundo de cortica, dimensoes 1500 x 1000 mm.  

Código: 71.95.00.00032480-9 Descrição: QUADRO, branco, com suportes 
para apagador e pinceis, em laminado melaminico, com moldura de aluminio 
anodizado fosco natural, dimensoes 3000 x 1500 mm.  

Código: 71.95.00.00114409-0 Descrição: ARMARIO, guarda-volume, 
dimensoes 1980 x 1000 x 430mm, em madeira MDF, espessura 15 mm, 
revestido em laminado melaminico, na cor padrao da unidade, contendo 18 
nichos, portas individuais com fechadura e chave.  
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Código: 72.40.00.00062965-0 Descrição: COLETOR de lixo, especifico para 
reciclagem de copos plasticos, em polietileno de alta densidade, capacidade 
minima de armazenamento para 500 copos de 200 ml. Produto com etiqueta 
contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 72.40.00.00120528-5 Descrição: LIXEIRA, com tampa, capacidade 
para 20 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal, em metal para abrir 
e fechar a tampa, com paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, 
sem soldas ou emendas.  

Código: 72.40.00.00122961-3 Descrição: LIXEIRA, com tampa, capacidade 
50 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em polietileno para abrir e 
fechar a tampa, com paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, sem 
solda ou emendas.  

Código: 72.40.19.00105426-0 Descrição: LIXEIRA, com tampa, capacidade 
para 25 litros, cor padrão, em polietileno de alta densidade, formato retangular. 
Tampa acionada via pedal. Rotulagem: O produto devera ser identificado com, 
no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do 
fabricante.  

Código: 72.40.19.00105427-9 Descrição: LIXEIRA, com tampa, capacidade 
para 25 litros, cor verde, em polietileno de alta densidade, formato retangular. 
Tampa acionada via pedal. Rotulagem: O produto devera ser identificado com, 
no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do 
fabricante.  

Código: 72.90.00.00021569-4 Descrição: ESCADA, aluminio, dupla abertura 
em A, com 5 degraus, pes anti-derrapante.  

Código: 72.90.00.00041097-7 Descrição: ESCADA, aluminio, dupla abertura 
em A, com 7 degraus antiderrapantes, sapata de borracha antiderrpante.  

Código: 73.50.00.00039464-5 Descrição: PORTA, copo, em aco inox, 
capacidade de empilhamento 100 copos descartaveis de 200 ml. Embalagem 
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 73.50.00.00056229-7 Descrição: JARRA, em aco inox, com alca e 
tampa, capacidade 02 litros. Embalagem com dados de idntificacao do produto 
e marca do fabricante.  

Código: 77.30.00.00063873-0 Descrição: GRAVADOR e reprodutor de DVD 
com Progressive Scan e DivX, com seguintes caracteristicas: - Gravacao Multi 
Formato - DivX - DVFX - Entrada i-link - Zoom - Marcacao manual de capitulos, 
indice de imagens selecionavel - Progressive Scan - 3D Surround - Modo 
Repeat Play - Auto Play - Scan (fwd/rew)/ Slow (fwd /rew) - Gravacao: DVD-R 
(Modo Video), DVD-RW (Modo VR / Modo Video), DVD+R (Modo Video), 
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DVD+RW (Modo +VR) - Reproducao: DVD (NTSC e PAL), Audio CD, CD-R, 
CD-RW, MP3, DVD-R (Modo Video), DVD-RW (Modo Video), DVD+R (Double), 
DVD+R, DVD+RW, DVD-RW (Modo VR), VCD, SVCD, WMA, JPEG, DivX, 
XviD. - Programacao/timer:Repeticao de programas diaria/semanal, Timer 
manual, One Touch Recording, Conexoes: Painel Frontal: - Entrada Frontal AV 
- Entrada S-Video - Terminal DV Painel Traseiro: - Saida Analogica Digital 
(Down Mixed) - Saida de Audio Digital otica - Saida de Audio Digital Coaxial - 
Saida de Video: Composite (composto), S-Video - Componente RCA (Y/Pb/Pr) 
- Progressive Scan - Entrada de Video: Composite (composto) - Entrada / 
Saida RF  

Código: 77.30.00.00111235-0 Descrição: APARELHO, de som, capacidade 
minima para 03(tres) CDs simultaneos, formato de leitura minimo CD, CD-R e 
CD-RW, capacidade de reproduzir CDs em MP3, sintonizador para AM e FM, 
potencia minima de 160 Watts RMS, entrada auxiliar, com no minimo duas 
caixas acusticas, controle remoto. 

Código: 77.30.00.00125829-0 Descrição: TELEVISOR, LCD, 52 polegadas, 
full-hd (1080p), VHF, UHF, CABO, ISDB-TB (TV digital), 5 ms, brilho 500 
cd/m2, entradas: 1 AV RCA, 1 VGA/audio PC, 3 HDMI, 1 USB, saida de audio 
digital, - Formato nativo 16:9; - Brilho nao inferior a 450 cd/m2; - Resolucao 
nativa de 1920 x 1080 pontos (pixels) (Full HD); - Progressive Scan; - Angulo 
de visao maximo nao inferior a 170 x 170 graus; - Tempo de resposta nao 
superior a 5 ms; - Recepcao de sinais VHF, UHF e cabo; - Sintonizador digital 
padrao ISDB-TB (TV digital padrao Brasileiro) integrado e interno; - Recepcao 
de sinais PAL-M e NTSC; - Altofalantes embutidos; - Amplificador de audio 
stereo interno com potencia nao inferior a 10 W RMS por canal; - Menus de 
ajustes no idioma Portugues; - Funcionalidade de bloqueio de canais; - 
Controle remoto multifuncao; - Minimo de 1 entrada para antena (RF), 2 
entradas video-componente, 1 entradas de audio e video analogico padrao 
RCA, 1 entrada VGA e 1 entrada de audio estereo para PC, 1 entrada USB 
para reproducao de audio video e imagens, e 3 entradas HDMI; - Minimo de 1 
saida de audio digital; - Alimentacao com voltagem universal. Selo Procel A 

Código: 77.30.00.00127159-8 Descrição: TELEVISOR, LED, 37 polegadas, 
full-hd (1080p), VHF, UHF, CABO, ISDB-TB (TV digital) conversor integrado, 5 
ms, brilho 500 cd/m2, entradas: 1 AV RCA, 1 VGA/audio PC, 2 HDMI, 1 USB, 
saida de audio digital, - Tela de 37 polegadas com tecnologia de iluminação 
LED. - Formato nativo 16:9; - Resolucao nativa de 1920 x 1080 pontos (pixels) 
(Full HD); - Brilho nao inferior a 450 cd/m2; - Progressive Scan; - Angulo de 
visao maximo nao inferior a 170 x 170 graus; - Tempo de resposta nao superior 
a 5 ms; - Recepcao de sinais VHF, UHF e cabo; - Sintonizador digital padrao 
ISDB-TB (TV digital padrao Brasileiro) integrado e interno; - Recepcao de sinais 
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PAL-M e NTSC; - Altofalantes embutidos; - Amplificador de audio stereo interno 
com potencia nao inferior a 10 W RMS por canal; - Menus de ajustes no idioma 
Portugues; - Funcionalidade de bloqueio de canais; - Controle remoto 
multifuncao; - Minimo de 1 entrada para antena (RF), 2 entradas video-
componente, 1 entradas de audio e video analogico padrao RCA, 1 entrada 
VGA e 1 entrada de audio estereo para PC, 1 entrada USB para reproducao de 
audio video e imagens, e 2 entradas HDMI; - Minimo de 1 saida de audio 
digital; Selo Procel A  

Código: 77.30.00.00133467-0 Descrição: SUPORTE, para TV, LCD, LED e 
PLASMA, de 37 a 60 polegadas, de parede, em aco carbono pintado 
eletrostaticamente com tinta epoxi po, suporta carga minima de 55 Kg, com 
trava de seguranca, sistema antifurto, distancia da parede +/- 5cm, jogo de 
parafusos e buchas.  

Código: 77.30.00.00135355-1 Descrição: SUPORTE, para TV, LCD, LED e 
PLASMA, de 32 a 47 polegadas, articulado, distancia da parede 10cm, (braco 
recolhido) e 77cm(braco extentido) em aco carbono pintado eletrostaticamente 
com tinta epoxi, cor preta, com jogo completo de parafusos e buchas.  

Código: 77.30.00.00135356-0 Descrição: SUPORTE, para TV, LCD, LED e 
PLASMA, de 17 a 32 polegadas, articulado, distancia da parede +/- 10cm, em 
aco carbono pintado eletrostaticamente com tinta epoxi po, cor preta, com jogo 
completo de parafusos e buchas.  

Código: 77.30.22.00002229-2 Descrição: TELEVISOR, colorido, 32 
polegadas, Full HD Display: LCD de Alta Definicao com no minimo 2 milhoes 
de pixels . Resolucao de tela 1.920 pontos (horizontal) × 1.080 linhas (vertical). 
Formato de Tela: 16 por 9 (widescreen). Tamanho da Tela: 80 cm (diagonal 
visual aproximada), 32 polegadas. Contraste: 30.000 por 1 (dinamico). Angulo 
de Visao: 178º. Potencia de Audio: 10W + 10W (RMS). Saida de alto-
falante10W + 10 W Alto-falante/Full range (Alcance Total) (2) de 35 × 175 mm 
Sensor de Luz: Sim, ajuste do nivel de brilho da imagem de acordo com a luz 
ambiente. DTV: preparado para recepcao do sinal digital em alta definicao 
adotado no Brasil, com o uso do receptor e/ou conversor de sinal digital DTV 
externo. Entradas: 1 entrada para PC, 3 entradas HDMI, 2 Video Componente, 
1 S-Video. Saidas: 1 saida de audio digital. Sistema de Televisao NTSC 
3.58/PAL-M/PAL-N TriNorma. Cobertura de canais - VHF 2-13; UHF 14-69; 
CATV 1-125. Sistema de Painel LCD (tela de cristal liquido) Saida de alto-
falante10W + 10 W Conectores de entrada/saida - (CABLE/ANTENNA) 
Terminal externo de 75 ohms para sinal de frequencia de radio. (VIDEO IN 1/2) 
S VIDEO (mini DIN de 4 pinos) (somente VIDEO 2) Y - 1,0 Vp-p, 75 ohms 
desbalanceado, sincronia negativa. C - 0,286 Vp-p (burst), 75 ohms. ViDEO - 1 
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Vp-p, 75 ohms desbalanceado, sincronia negativa. AUDIO - 500 mVrm (tipico) / 
Impedância de 47 kilohms. COMPONENT IN 1/2 - YPBPR (video componente) 
Y - 1,0 Vp-p, 75 ohms desbalanceado, sincronia negativa / PB - 0,7 Vp-p, 75 
ohms/ PR - 0,7 Vp-p, 75 ohms. Formato de sinal 480i, 480p, 720p, 1080i, 
1080p. AUDIO- 500 mVrm (tipico) com Impedância de 47 kilohms. HDMI IN 
1/2/3 - (HDMI) Video - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p. Audio - PCM 
linear de dois canais 32, 44,1 e 48 kHz; 16; 20 e 24 bits. AUDIO 500 mVrm 
(tipico) com Impedancia de 47 kilohms. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - 
Sinal optico PCM PC IN - D-sub de 15 pinos, RGB analogico, 0,7 Vp-p, 75 
ohms, positivo PC AUDIO INPUT - Minitomada estereo, 500 mVrms, (tipico) / 
Impedancia de 47 kilohms. Consumo eletrico em uso de 120 W e em espera 
menor de 1 W. Dimensoes com suporte de 798 × 583 × 227 mm e sem suporte 
de 798 × 536 × 89 mm. Dimensoes aprox do TV (L x A x P): 798 x 583 x 227 
mm (com base) - 798 x 536 x 89 mm (sem base). Peso Max : 13,8 Kg (com 
base) - 11,9 Kg (sem base) Padrao do furo para instalacao na parede de 200 × 
200 (mm) Peso aprox com suporte de 13,8 Kg e sem suporte de 11,9 Kg. 
Cabos de conexao e suporte para parede incluidos.  

Código: 78.30.00.00040112-9 Descrição: HALTER, emborrachado, formato 
cilindrico, peso 01 Kg.  

Código: 78.30.00.00040113-7 Descrição: HALTER, emborrachado, formato 
cilindrico, peso 02 Kg.  

Código: 78.30.00.00092202-1 Descrição: ESTEIRA, ergometrica, profissional, 
eletrica, motor com no minimo 3,0 HP, inclinacao eletrica maxima de 25%, com 
sistema de absorcao de impacto com amortecedores, painel digital com visor 
de funcoes que indicam: tempo, velocidade, distancia, queima de calorias e 
batimentos cardiacos, capacidade maxima de 220 Kg, velocidade maxima ate 
25Km/h.  

Código: 78.30.00.00096035-7 Descrição: HALTER, emborrachado, formato 
cilindrico, peso 0,5 Kg  

Código: 78.30.00.00106227-1 Descrição: BOLA, feijao, em latex especial, na 
cor amarela, 70 cm, para exercicio de cinesioterapia  

Código: 78.30.00.00125093-0 Descrição: APARELHO, de ginastica - Bicicleta 
Ergometrica Horizontal: Funcoes no Painel: Display na cor azul com 
informacoes de RPM, tempo, velocidade, distancia, temperatura, pulso e 
calorias; Entrada para MP3 PLAYER; Caixa acustica embutida no painel; 12 
programas pre-definidos e 4 programas personalizaveis; Sensor cardiaco: 
Hand Grip; Sistema Eletromagnetico; Assento confortavel com ajuste de altura; 
Pedais com cinta para os pes; Guidao ergonomico e emborrachado;.  
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Código: 78.30.00.00125787-0 Descrição: APARELHO de ginastica - Espaldar 
- Caracteristicas: Bastoes de aluminio, Bastao com 3 cm de diametro, Barras 
para flexao, Colunas em aco, Capacidade de carga minima 130 kg, Para uso 
profissional, Pintura eletrostatica, altura: 210 com 8 bastoes, dimensoes 
aproximadas: Largura = 100 cm, Altura = 210cm Comprimento = 40 cm,.  

Código: 81.35.00.00135185-0 Descrição: PALLET, vazado, empilhavel, em 
plástico resistente, dimensoes mínima 140 x 1000 x 1200 mm, contendo 9 base 
de sustentacao, com Capacidade: Estático ate 4000 kg Dinâmico ate 1500kg. 
Desenvolvidos no padrao PBR, ou seja, 1,0 x 1,2 mts e em materiais que nao 
transmitem substâncias tóxicas, odores, sabores, nao absorventes e 
resistentes a corrosao. Sua superfície é lisa e isenta de rugosidades e frestas, 
evitando o comprometimento com higiene do pallet. De acordo com ABNT NBR 
vigente.  

Código: 81.35.00.00135190-7 Descrição: ESTRADO, vazado, em PEAD 
(polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e 
para uso em temperaturas abaixo de 0ºC), dimensões minimas 20 x 250 x 
500mm, pisos encaixáveis e moduláveis para múltiplas aplicações. Capacidade 
minima 2000 Kg.  

Código: 81.35.00.00135191-5 Descrição: ESTRADO, vazado, em PEAD 
(polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e 
para uso em temperaturas abaixo de 0ºC), dimensões minimas 40 x 500 x 
500mm, pisos encaixáveis e moduláveis para múltiplas aplicações. Capacidade 
minima 8000 Kg.  

Código: 71.95.11.00006902-7 Descrição: CADEIRA, para estudante, assento 
e encosto em formato anatomico, moldados em chapa de aco, assento 
dimensoes minimas 460 x 400 mm, encosto dimensoes minimas 460 x 330, 
estofados com espuma injetada com densidade 28, com espuma 30 mm, 
revestidos em couvim, prancheta fixa a direita dimensoes minimas de 500 x 
300 mm, em mdf 18 mm, revestida na face superior com filme melamilico de 
cor neutra, base fixa e porta livros em carbono, com pintura epoxi na cor 
padrao da unidade  

Código: 72.40.19.00105426-9 Descrição: LIXEIRA, com tampa, capacidade 
para 25 litros, cor padrão, em polietileno de alta densidade, formato retangular. 
Tampa acionada via pedal. Rotulagem: O produto devera ser identificado com, 
no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do 
fabricante.  

Código: 78.10.00.00019989-3 Descrição: CANELEIRA, com peso de 1,0 Kg, 
para uso em ginastica localizada, tamanho unico.  
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Código: 58.05.00.00040372-5 Descrição: APARELHO telefonico, compativel 
com central fornecida pela CONCESSIONÁRIA, com sigilo, identificador de 
chamada, tecla flash, rechamada, viva voz e controle de volume, acesso direto 
a ramais e linhas  

Código: 71.05.00.00034984-4 Descrição: CAMA, tipo beliche, em madeira 
macica, com acabamento em verniz, dimensoes minimas de 1900 x 800 x 
1500mm, na cor padrao da unidade.  

Código: 71.05.00.00130503-4 Descrição: CADEIRA, em polipropileno, 
monobloco, sem apoio de braco, na cor branca, de uso interno ou externo, 
capacidade de carga maxima 150 Kg, tratado com resina anti raios UV. O 
produto devera exibir de forma permanente, o nome do fabricante importador, a 
Norma NBR 14.776. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido 
por organismo acreditado pelo INMETRO, exibindo a identificacao da 
certificacao compulsoria, conforme disposto na Portaria nº 213 de 22/06/2007 
do INMETRO.  

Código: 71.05.20.00004239-0 Descrição: BELICHE em perfis e tubo de aco, 
dimensoes minimas 2000 mm x 840 mm x 1500mm, desmontavel, com 02 
camas, estrado fracionado em tres placas de madeira prensada de 8mm, com 
perfis de apoio, escada removivel em aco, pintura eletrostatica com tinta epoxi-
po na cor padrao da unidade.  

Código: 41.10.00.00001312-9 Descriçao: FREEZER vertical, capacidade 
mínima total de 236 litros 

Código: 41.10.00.00004649-3 Descrição: MAQUINA, para fabricacao de gelo 
em cubo,automatica,gabinete em aco inoxidavel com deposito incorporado. 
Producao: GK/24 horas temperatura ambiente: 22 graus = 84, 27 graus = 80, 
32 graus = 72, 37 graus = 59,capacidade do deposito; 30 kilos ou 1350 cubos.  

Código: 41.10.00.00051982-0 Descrição: REFRIGERADOR, compacto, 
capacidade minima de 120 litros, congelador, prateleiras deslizantes e 
removiveis com total aproveitamento, gaveta ou cesto para legumes, porta 
reversivel, certificado com SELO PROCEL INMETRO.  

Código: 41.10.00.00056735-3 Descrição: BEBEDOURO, eletrico, compacto, 
para garrafao de agua mineral de 20 litros. - Capacidade de armazenamento no 
reservatorio de no minimo 2 litros; - Gabinte em aco tratado contra corrosao; - 
Tampo superior e frontal em plastico resistente; - Torneiras:01(uma) para agua 
natural e 01(uma) para agua gelada; - Reservatorio em plastico atoxico; - 
Serpentina externa; - Nao usar como elemento de refrigeracao o gas CFC; - 
Dimensoes do gabinete: . Altura minima de 400 mm e maxima 480mm; . 
Largura minima 300 mm e maxima 320 mm. Profundidade minima de 300 mm 
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e maxima 350 mm; - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 
e selo INMETRO.  

Código: 41.10.00.00090666-2 Descrição: REFRIGERADOR, compacto, 
capacidade total liquida minima de 117 litros, congelador, prateleiras 
deslizantes e removiveis com total aproveitamento, gaveta ou cesto para 
legumes, porta reversivel, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, 
certificado com selo PROCEL,.  

Código: 41.10.00.00095937-5 Descrição: REFRIGERADOR, domestico, 
duplex, capacidade total minima de 413 e maxima de 460 litros, consumo entre 
50 a 53KW/mes, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras 
internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lampada interna, 
nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, com o SELO PROCEL.  

Código: 41.10.00.00119125-0 Descrição: BEBEDOURO, eletrico, suspenso. - 
Gabinete deve ser em aco carbono galvanizado ou em aco inoxidavel com 
ponteiras em plastico, - Capacidade minima de armazenamento de agua 
gelada: 2 litros - Torneira: gelada e natural, em latao cromado. - Reservatorio 
de agua: corpo aco inoxidavel, serpentina de cobre externa, isolado 
termicamente com isopor. - Termostato: blindado com temperatura media de 
saida da agua em 8ºC; - filtro de agua: dupla filtracao com cartuchos filtrantes, 
e com carvao ativado granulado impregnado com prata coloidal retencao de 
impurezas superiores a 5 micra E reduz cloro, gostos e odores estranhos da 
agua. - condensacao do sistema de refrigeracao: por conveccao natural.  

Código: 41.10.00.00130663-4 Descrição: REFRIGERADOR, domestico, duas 
portas, sistema Frost free, capacidade minima de 418 litros e maxima de 430 
litros, portas com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas removiveis, 
gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lampada interna, possuir 
selo PROCEL, livre de gas CFC.  

Código: 41.10.00.00130663-4 Descrição: REFRIGERADOR, domestico, duas 
portas, sistema Frost free, capacidade minima de 418 litros e maxima de 430 
litros, portas com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas removiveis, 
gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lampada interna, possuir 
selo PROCEL, livre de gas CFC.  

Código: 52.10.00.00126351-0  ADIPOMETRO, para mensurar prega cutanea; 
em policarbonato, lexan, mancais de rubi no interior do relogio; graduacao em 
decimo de milimetro; em campo medicao de 0 a 78mm, apalpadores ovalados 
com area 97mm²; em prega triceps, biceps, subescapular e supra iliaca; 
acompanha estojo anti-choque. 
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Código: 52.10.00.00126351-0 Descrição: ADIPOMETRO, para mensurar 
prega cutanea; em policarbonato, lexan, mancais de rubi no interior do relogio; 
graduacao em decimo de milimetro; em campo medicao de 0 a 78mm, 
apalpadores ovalados com area 97mm²; em prega triceps, biceps, 
subescapular e supra iliaca; acompanha estojo anti-choque.  

Código: 70.10.00.00125265-8 Descrição: MICROCOMPUTADOR, tipo 
servidor, 2 processadores 04 nucleos com virtualizacao cache 12MB 2,4GHz 
QPI 5,86GT/s, 16GB DDR, DVD-ROM, controladora SAS RAID 0, 1, 5, 6 e 10, 
3 HD hot-pluggable SAS 600GB 15Krpm, fontes hot-plug redundantes, 8 
Ethernet 1000Base-T, gabinete rack ,3 anos onsite, Windows 2008 R2 
Enteprise Server 64 bits. Gabinete - Padrao rack 19 polegadas, equipado de 
todos os trilhos para instalacao no rack, altura de no maximo 2U; - Abertura de 
gabinete, remocao de placas e unidades de discos do servidor sem 
necessidade de ferramentas (tool-less); - Sistema de refrigeracao adequada ao 
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete dotado de no 
minimo 3 (tres) ventiladores de velocidade variavel, tipo hot-plug ou hot-swap e 
redundantes; - minimo de 8 (oito) baias para discos SAS ou SATA padrao hot-
plug ou hot-swap; - minimo de 2 (duas) baias externas de 5 /4 polegadas; - 
Painel de LCD ou LED para indicacao de erros ou avisos; Fonte - minimo de 2 
(duas) fontes de alimentacao padrao hot-pluggable, capaz de suportar a 
totalidade dos componentes internos instalados em sua capacidade maxima de 
expansao. Sistema - minimo de 2 (dois) processadores; - possuir 2 (dois) 
processadores com quatro nucleos , freqüencia minima 2,4Ghz; - memoria 
cache L2 12MB, QPI de 5,86GT/s e suporte a memorias de no minimo 
1066MHz; - minimo de 16GB de memoria padrao ECC DDR3 Dual Rank 
1066Mhz ou superior instalado, expansivel a no minimo 144GB atraves da 
troca das memorias originalmente ofertadas; a) Capacidade de correcao 
automatica (Avanced ECC ou Chipkill) b) Suportar configuracao de banco de 
memoria espelhado (mirroring) Unidades de disco - 1 (uma) unidade disco otico 
DVD-ROM com as caracteristicas a seguir: a) velocidade de no minimo 24x 
para leitura de CD-ROM b) velocidade de no minimo 16x para leitura DVD-
ROM - minimo de 3 (tres) unidades de disco rigido de 3,5 polegadas, cada um 
deve possuir as caracteristicas: a) padrao hot-plug ou hot-swap que permita 
sua adicao, remocao ou substituicao sem necessidade de desligar o servidor b) 
padrao interface compativel com a controladora de perifericos SAS c) rotacao 
minima de 15.000 RPM d) capacidade minima de 600GB e) taxa de 
transferencia de 6Gbps - controladora SAS, com as caracteristicas: a) tipo PCI-
Express integrada na placa-mae ou em slot b) padrao SAS (3Gb/s) c) minimo 
de 8(oito) canais/portas SAS d) suportar implementacao de RAID's minimo de 
niveis 0, 1, 5, 6 e 10 e) memoria cache minimo de 256MB por bateria - 
controladora de video padrao SVGA com as caracteristicas: a) tipo PCI 
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integrada na placa-mae ou em slot b) memoria de video minimo de 16 MB - 8 
(oito) interfaces de rede padrao ethernet 10baseT/100baseTX/1000baseT, com 
as caracteristicas: a) tipo PCI-Express integrada na placa-mae ou em slot b) 
atender a norma IEEE 802.3 e 802.3u c) velocidade de comunicacao de 
10/100/1000Mbits/s comutada automaticamente com equipamento 
concentrador (e.g. switch). Apos a negociacao e utilizada a maior velocidade 
aceita pelo equipamento concentrador d) comunicacao full-duplex a 10, 100 e 
1000 Mbits/s e) indicador luminoso de atividade de rede (link) f) possuir recurso 
WOL (wake-on-LAN) g) conector rj-45 femea Teclado e Mouse - mouse otico 
400dpi de 3(tres) botoes sendo um scroll - teclado padrao US ou ABNT minimo 
de 101 teclas com regulagem de altura - Teclad o e mouse mesmo fabricante 
do microcomputador Diagnostico - Capacidade de realizar diagnostico de 
falhas com indicacao atraves de luzes indicadores pelos seus subsistemas ou 
consolidado em painel frontal indicativo, com no minimo para as seguintes 
atividade e subsistemas monitorados: a) subsistema de processadores b) 
subsistema de memoria RAM c) subsistema de unidades de disco d) 
subsistema de fonte de alimentacao e) subsistema de ventilacao/refrigeracao 
interna f) monitoramento de temperatura interna Sistema operacional - 
Fornecer licenca Windows Server 2008 Enterprise R2 x64. Gerenciamento - 
Fornecer software de gerenciamento ou conjunto de softwares, do mesmo 
fabricante do equipamento ofertado com as seguintes funcionalidades: a) 
Gerenciamento grafico remoto e midia virtual: fornecer todos os itens de 
hardware e software necessarios para operacionalizar esta funcionalidade, tais 
itens deverao ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, devidamente 
comprovados nas documentacoes tecnicas; b) Monitoramento do sistema. c) 
Documentacao do sistema de servidor em CD/DVD..  

Código: 70.10.00.00128483-5 Descrição: MICROCOMPUTADOR, com 
monitor, processador de nucleo duplo, Core i7-2600 ou AMD Phenom II X4 980 
BE, clock minimo de 3,4 GHz, minimo de 6 MB de memoria cache L3. 1. 
Possuir modulo de plataforma segura (TPM) versao 1.2 ou superior, integrada 
a placa mae. 2. Permitir ligar e desligar o micro remotamente, utilizando 
protocolo TCP/IP, com controle de acesso, em horarios programados, 
independente do estado do sistema operacional; 3. Permitir inicializacao 
remota a partir de imagem (iso ou img), CD-ROM ou disquete instalado na 
console de gerencia; 4. Permitir acesso remoto , atraves de conexao TCP/IP, a 
interface grafica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de 
teclado e mouse, independente do estado, tipo e versao do sistema 
operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total 
da BIOs e visualizacao das telas de POST e telas graficas do sistema 
operacional; 5. Permitir instalacao de sistemas operacionais remotamente, com 
acesso remoto ao teclado e mouse alem da visualizacao remota grafica das 
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telas de instalacao. 6. Minimo de 8 GB de memoria RAM, instalados em dois 
modulos de 4 GB cada, tipo DDR-3 de no minimo 1066MHz, expansivel, no 
minimo, ate 16 GB de RAM. Possuir suporte a configuracoes de memoria de 
canal duplo (Dual channel memory) para um melhor desempenho. A 
funcionalidade Dual Channel devera estar implementada. 7. Controladora de 
disco, SMART, SATA/300 ou superior. 8. Disco rigido interno, padrao SERIAL 
ATA, com capacidade minima de armazenamento de 320 GB, com 7.200 RPM, 
no minimo. 9. Controladora de video onboard com no minimo 128 MB de 
memoria de video com compartilhamento dinamico ou pre-definido ou ainda 
adicao de placa de video PCI-Express com no minimo 128MB de memoria. 10. 
Monitor de video, colorido, LED, 1600x900 pixels, tela de, no minimo, 20", 
conectores VGA e DVI-D, Pixel Pitch nao superior a 0,297 mm, contraste nao 
inferior a 500:1, brilho nao inferior a 250 cd/m2, suportar 16,2 milhoes de cores, 
tempo de resposta nao superior a 5 ms, compativel com Energy Star e ser do 
mesmo fabricante do microcomputador ou em contrato de OEM. Os cabos 
necessarios para o funcionamento devem estar inclusos. 11. Uma placa de 
rede Ethernet PCI, 10/100/1000 Base TX, com conector RJ-45, full-duplex ou 
parallel task, SNMP, DMI, TCP/IP, drivers para Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 Professional ou superior, acompanhada dos drivers e dos manuais 
da placa; ou interface "onboard" com as mesmas caracteristicas da placa de 
rede; 12. Minimo de: a) Interface de audio com auto-falantes estereo; b) 
Interfaces para mouse e teclado ou duas USB para essa finalidade; minimo de 
quatro interfaces USB livres depois de conectados o teclado e o mouse). Todas 
interfaces de I/O onboard. 13. Sistema com BIOS "plug and play", tipo flash 
atualizavel por software, setup em Portugues, suporte para salvar e restaurar 
configuracao CMOS em midia removivel, controle de habilitar/desabilitar portas 
paralela, serial e USB, controle de gravacao/boot em midia removivel. 14. Placa 
mae e Chassis com pelo menos dois slots PCI ou PCI-Express livres, apos 
configurar o equipamento conforme esta especificacao. 15. Teclado padrao 
ABNT2 com, no minimo, interface USB, 104 teclas do mesmo fabricante ou em 
contrato de O&M. 16. Mouse otico com sensibilidade igual ou superior a 400 
dpi, com scroll, compativel com padrao Microsoft ou Logitech, interface USB, 
do mesmo fabricante ou em contrato de O&M, e mouse pad. 17. Sistema 
Operacional "Windows 7 Professional 64bits", ou mais recente, em Portugues 
Brasil, acompanhado dos arquivos de instalacao em CD e a correspondente 
licenca de uso. A licenca OEM devera estar fixada no gabinete do equipamento 
assim como um documento contendo a relacao da licenca devera ser entregue. 
18. O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para 
facilitar a identificacao do componente (memoria, processador, video, etc) que 
esteja com problema, para agilizar o reparo. 19. Fornecer os cabos e 
acessorios para colocar os computadores com seus perifericos em 
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funcionamento; 20. Disponibilizar meio de restaurar as configuracoes de 
Software originais do equipamento. 21. Compatibilidade com Windows 7 
Professional ou superior, comprovada atraves da impressao das paginas 
pertinentes do Windows HCL (Hardware Compatibility List) atraves do site 
https://winqual.microsoft.com/HCL. 22. Todos os softwares requeridos devem 
ser totalmente compativeis e funcionar nos equipamentos propostos, objeto 
desta especificacao. 23. A fonte deve possuir tecnologia PFC (Power Factor 
Correction) ativo para evitar a perda de energia, em conformidade com o 
Energy Star. 24. Fornecer uma unidade otica interna DVDRW+CDRW 
SATA/150 e placa de som integrada, onboard. 25. Possuir gabinete desktop 
padrao ATX ou BTX, com sensor de intrusao (detector de violacao do chassi), 
nao podendo ser gabinete tipo torre. 26. Gabinete de mesa, padrao SFF (Small 
Form Factor), com as seguintes caracteristicas: a. Ter perfeito funcionamento 
tanto na posicao vertical quanto na posicao horizontal; b. Possuir sistema de 
ventilacao compativel com a tecnologia dos processadores, seguindo as 
recomendacoes do fabricante do processador; c. Possuir conexoes frontais ou 
laterais frontais para pelo menos 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior, audio e 
microfone; d. Ser construido de forma a nao possuir nenhuma borda interna ou 
externa cortante, utilizando chapa dobrada nas bordas ou cortada com 
tecnologia laser; e. Ser construido em chapa metalica com rigidez e sistema de 
fechamento, suficientes para impedir o acesso indevido a parte interna do 
equipamento; f. Qualquer baia com acesso externo, nao utilizada, devera 
possuir sistema de seguranca interno que impeca o acesso ao interior do 
gabinete; g. Possuir indicativos frontais de forca ligada e acesso ao disco 
rigido. h. Possuir dispositivo sensor de deteccao de intrusao; i. Devera ser 
fornecido cabo de energia de no minimo 3 (tres) metros. Sera permitida a 
utilizacao de extensoes desde que possuam as mesmas caracteristicas dos 
cabos originalmente fornecidos quanto a qualidade e blindagem; j. Possuir 
sistema integrado no gabinete para abertura e fechamento sem a utilizacao de 
qualquer tipo de ferramenta. Nao serao aceitos grampos ou pecas estranhas 
ao conjunto original do gabinete. k. Os itens que nao puderem ser 
comprovados atraves da analise da amostra, da documentacao do fabricante, 
ou sites da Internet, serao motivo de diligencia, ou enviados para laboratorio 
especializado. l. Possuir dispositivo integrado ao gabinete que permita o 
fechamento da tampa de acesso aos componentes internos, atraves da 
utilizacao de cadeado, chave integrada ou sistema de trancamento eletrônico. 
m. O dispositivo devera possuir chave mestra para utilizacao durante os 
procedimentos de manutencao. Nao serao aceitos, sob hipotese alguma, 
sistemas de trancamento com chaves do tipo circular ou triangular com 
ranhuras, ou semelhantes.  
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Código: 71.10.00.00068177-6 Descrição: LONGARINA, de 03 lugares, 
espaldar medio, assento e encosto em concha unica em resina de poliester ou 
estrutura em aco com reforco soldado no sistema de solda Mig, almofadas em 
espuma de poliuretano injetada com no minimo de 50mm de espessura, 
revestido em vinil na cor padrao da unidade, estrutura em aco oval com as 
dimensoes de 30 x 60 mm, as bases dos pes da longarina, com 660 mm de 
comprimento e caracteristicas auto portantes, revestimento em polipropileno e 
sapatas reguladoras de nivel em nylon. O produto deve estar em conformidade 
com a NR 17, do Ministerio do Trabalho, e normas ABNT vigentes.  

Código: 71.10.00.00068177-6 Descrição: LONGARINA, de 03 lugares, 
espaldar medio, assento e encosto em concha unica em resina de poliester ou 
estrutura em aco com reforco soldado no sistema de solda Mig, almofadas em 
espuma de poliuretano injetada com no minimo de 50mm de espessura, 
revestido em vinil na cor padrao da unidade, estrutura em aco oval com as 
dimensoes de 30 x 60 mm, as bases dos pes da longarina, com 660 mm de 
comprimento e caracteristicas auto portantes, revestimento em polipropileno e 
sapatas reguladoras de nivel em nylon. O produto deve estar em conformidade 
com a NR 17, do Ministerio do Trabalho, e normas ABNT vigentes.  

Código: 71.10.00.00130412-7 Descrição: MESA, de trabalho, com superficie 
linear em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida (em ambas as 
faces) em laminado melaminico BP argila, com cantos retos; borda em PVC 
extrudado, ou PSAI na cor do laminado com raio de contato com o usuario com 
no minimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Canaleta de fiacao 
horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento 
fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza, com passagem para fiacao, com 
02 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superficie, para 
passagem de fiacao, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. 
Dimensao: 1000 X 600 X 740 mm. Painel frontal em chapa de MDP, revestida 
(em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em PVC 
extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm. Pes laterais, a 
serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" 
com dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ 
SAE 1020, com espessura minima de 1,20 mm, possuindo tampa vertical 
removivel, formando uma calha interna para passagem de fiacao. Base de 
sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo 
para fixacao do tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na 
estrutura com acabamento na mesma cor da estrutura, com dimensoes 
minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 420 mm e espessura minima 
de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, 
sob o tampo, em aco de seccao retangular com dimensoes minimas de 
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30x20mm, comprimento minimo de 390 mm e espessura minima de 0,95mm 
com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas as 
juncoes deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos 
os componentes metalicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatizacao. Em todos os componentes metalicos deve ser 
aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com 
polimerizacao em estufa. Os tampos devem ser parafusados a estrutura por 
meio de buchas metalicas, inseridas no tampo, e parafusos de maneira que 
todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos à 
estabilidade da mesma. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 
comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13967:2009 
ou NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de Conformidade de 
Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no 
certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados.  

Código: 71.10.00.00130419-4  Descrição: MESA, de trabalho, com 
superficie unica em "L", de formato sinuoso (permitindo o apoio dos 
antebracos), em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida (em ambas 
as faces) em laminado melaminico BP argila, com cantos retos; borda em PVC 
extrudado, ou PSAI na cor do laminado com raio de contato com o usuario com 
no minimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. 02 Canaletas de 
fiacao horizontais, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento 
fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza, com passagem para fiacao, com 
03 recortes circulares ou triangulares, nas extremidades da superficie, para 
passagem de fiacao, com acabamento e tampa em poliestireno ou abs. 
Dimensao: 1350/600 X 1350/600 X 740 mm. Painel frontal em chapa de MDP, 
revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda em 
PVC extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm. Pes laterais, 
a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" 
com dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ 
SAE 1020, com espessura minima de 1,20 mm, possuindo tampa vertical 
removivel, formando uma calha interna para passagem de fiacao. Base de 
sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo 
para fixacao do tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na 
estrutura com acabamento na mesma cor da estrutura, com dimensoes 
minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 420 mm e espessura minima 
de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, 
sob o tampo, em aco de seccao retangular com dimensoes minimas de 
30x20mm, comprimento minimo de 390 mm e espessura minima de 0,95mm 
com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas as 
juncoes deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos 
os componentes metalicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, 
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decapagem e fosfatizacao. Em todos os componentes metalicos deve ser 
aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com 
polimerizacao em estufa. Estrutura de sustentacao vertical, em aco, com 
tratamento fosfatizado e pintura eletrostatica, na cor cinza, com sapata 
reguladora de nivel. Os tampos devem ser parafusados a estrutura por meio de 
buchas metalicas, inseridas no tampo, e parafusos de maneira que todos os 
conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos à 
estabilidade da mesma. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 
comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13967:2009 
ou NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de Conformidade de 
Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no 
certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados.   

Código: 71.10.00.00130423-2 Descrição: GAVETEIRO, com rodizios, com 02 
gavetas e 01 gavetao fechado com tamanho padrao de pasta suspensa; tampo 
em chapa de MDP com espessura minima de 25 mm, caixa e frente das 
gavetas em chapa de MDP com 18 mm de espessura, com bordas retas em 
PVC extrudado na mesma cor do laminado, revestido totalmente em laminado 
melaminico BP na cor argila. Gavetas com corredicas metalicas deslizando em 
roldanas de nylon, com frente das gavetas em MDP, revestido em laminado 
melaminico BP na cor argila; puxadores tipo alca, metalicos, acabamento em 
cromo, fechadura de comando unico com 02 chaves dobraveis. Bandeja porta 
lapis em poliestireno de alto impacto. Rodizios duplos em nylon. Dimensao: 320 
mm X 500 mm X 650 mm ( LxPxA ),  

Código: 71.10.00.00130429-1 Descrição: CADEIRA, com espaldar alto, 
giratoria, com bracos regulaveis, com assento interno em compensado 
multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 
10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em 
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta 
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade 
minima de 440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. 
Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia 
mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. 
Espuma em poliuretano flexivel , isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia 
à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e 
moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima 
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de 40 mm. Largura do encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. 
Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, ou em resina de 
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado em liga 
de aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco. Acabamento de 
superficie pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o 
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades 
de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com comandos que permitem 
na mesma alavanca a regulagem da altura e o bloqueio, no minimo em 03 
posicoes, do sistema tipo RELAX com ajuste de tensao atraves de manipulo 
sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com 
curso minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento 
em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes 
quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina 
diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado 
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com 
largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de 
uniao entre assento e encosto produzidas em aco ABNT 1008/1020, com 
espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aco tubular. Pistoes a gas 
para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, 
fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com 
elementos, injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aco e 
capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em 
aco tubular 25x25x1,50 mm ou chapas estampadas com acabamento de 
superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente 
automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns 
com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em 
polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito 
acabamento e facilita a limpeza, boa resistencia a abrasao dos calcados e 
produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados 
em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que 
possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano 
PU dando maior resistencia ao piso duro. Bracos em formato "T" com alma de 
aco estrutural revestido em poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes 
externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do apoia-braco regulavel, injetado em 
termoplastico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de no 
minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica 
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totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 
microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem 
vertical com minimo de 3 estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem 
de abertura lateral. Cadeira revestida em couro ecologico preto. O Produto 
deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006, 
comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT 
(completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias 
ou codigos dos produtos cotados.  

Código: 71.10.00.00130432-1 Descrição: CADEIRA, com espaldar baixo, fixa, 
sem bracos, com assento interno em compensado multilaminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 
10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, 
alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 50 a 
55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. 
Largura do assento, minima de 400 mm e profundidade minima de 420mm. 
Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em 
resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em 
polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado 
anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano 
flexivel, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, 
alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa 
deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 
mm. Largura do encosto, minima de 370mm e altura minima de 260mm. Capa 
de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de 
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Estrutura fixa continua em 
tubo de aco curvado na cor preta, com diametro minimo de 25,00 mm e 
espessura minima de 2,25 mm e placa do assento em aco estampado minimo 
de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superficie 
pintado em epoxi po eletrostatico, com pre tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes 
quimicos. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno ou poliamida 
reforcada com fibra de vidro. Acoplamento para fixacao do suporte para 
encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de 
polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado 
anatomicamente, com largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 
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mm. Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico na cor preta. O produto 
deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006, 
comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT 
(completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias 
ou codigos dos produtos cotados.  

Código: 71.10.00.00130441-0 Descrição: MESA, de reuniao, circular, 
diametro de 120 cm, superficie em MDP com 25 mm de espessura, revestida 
em laminado melaminico na cor argila. Borda em PVC extrudado na cor do 
laminado; raio da borda de contato com o usuario maior que 2,5mm, atendendo 
as normas da ABNT vigentes. Estrutura de sustentacao composta de tubo com 
diametro minimo de 75 mm em chapa de aco com espessura minima de 1,5 
mm, com tratamento fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza; com 05 
pes para maior estabilidade. Sapatas reguladoras de nivel em nylon. O Produto 
deve estar em conformidade com A NR17 comprovado atraves de Laudo de 
Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado atraves de 
Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e 
anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos 
produtos cotados.  

Código: 71.10.00.00130459-3 Descrição: ARMARIO, alto, fechado, equipado 
com 02 portas da mesma altura do armario e 05 prateleiras de altura regulavel, 
sustentadas por pinos de aço, medindo 800 X 500 X 2100 mm. Confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 mm, com 
tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido 
totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor argila; 
acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm 
de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas niveladoras 
embutidas na base com regulagem na parte interna do armario, dispensando 
assim a necessidade de inclinacao do mesmo para que sejam ajustadas. 
Dobradicas confeccionadas em zamak injetado com abertura minima 110º e 
regulagem milimetrica para ajuste de frestas e alinhamento das portas com 
dispositivo de pressionamento para manter as portas fechadas. Fechadura, em 
liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, 
acabamento em cromo, posicionados na parte central do armario.  

Código: 71.10.00.00130464-Descrição: MESA, de reuniao, executiva, oval, 
medindo 3500 x 1250 x 740 mm, com variacao de +/- 5%, superficie em MDP 
com 25 mm de espessura, revestida totalmente em lamina de madeira pre 
composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras 
sinteticas) na cor padrao, com borda com o mesmo acabamento do tampo. 
Painel central em MDP com mesmo acabamento do tampo, travado em 
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estruturas de sustentacao em MDP e acabamento identico ao painel, com 
espessura minima de 50 mm, sapatas reguladoras de nivel.  

Código: 71.10.00.00130479-8 Descrição: LONGARINA, de 03 lugares, para 
banco componivel em tubo de aco 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com 
acabamento de superficie pintado. Assento interno em compensado 
multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 
10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em 
poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta 
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima de 460mm e 
profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetada do 
assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o 
uso do perfil de pvc ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a 
quente. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande 
resistencia mecanica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de 
poliester. Espuma em poliuretano flexivel , isento de CFC, alta resiliencia, alta 
resistencia a propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 
50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliencia para apoio lombar e 
espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 430mm e altura 
minima de 380mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC, ou em resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. 
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com 
pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie 
com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de 
resistencia a agentes quimicos. Lateral para banco componivel em aco, 
fabricado por processo de solda MIG em aco tudo medindo - 80 x 40, com 
acabamento de superficie pintado em pintura epoxi po preto fosco. Ponteira de 
acabamento em polipropileno injetado, sistema de acoplamento a longarina 
atraves de parafusos M10 que possibilita a fixacao em qualquer ponto da 
longarina, garantido robustez e facilidade de manutencao. Para cada lateral 
acompanha um par de deslizadores regulaveis totalmente injetados em nylon. 
Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Placa para 
fixacao do assento junto à longarina para banco componivel fabricada em 
chapa de aco estampada de 3,00 mm de grande resistencia mecanica. 
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com 
pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o 
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades 
de resistencia a agentes quimicos. Sistema de acoplamento à longarina atraves 
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de abracadeira e parafusos M10, possibilitando a fixacao em qualquer ponto da 
longarina, garantindo robustez e facilidade de manutencao. Possui 
acoplamento para suporte para encosto tipo lamina e possibilita a fixacao dos 
apoia bracos diretamente no corpo da placa. Revestimento em vinil ou couro 
ecológico na cor preta. Dimensao: 1820 mm X 570 mm X 860 mm ( LxPxA ),  

Código: 71.10.00.00130485-2 Descrição: SOFA, de 02 (dois) lugares, com 
bracos, dimensoes entre 1650 e 1850 mm (largura), 820 e 920 mm 
(profundidade) e 820 e 920 mm (altura), em vinil, com superficie levemente 
texturizada. Estrutura: interna de madeira tratada de eucalipto ou pinho. 
Assento/encosto: sistema de sustentacao por percintas elasticas com 
espessura minima de 50 mm, entrelacadas. Estrutura moldada 
anatomicamente em material resistente e com tratamento ignifugante, bordas 
do assento retas, almofadas em espuma de poliuretano injetado 
anatomicamente com densidade controlada de 55kg/m³, podendo variar em +/- 
5 kg/m3. Espuma flexivel de alta resiliencia, alta resistencia a propagacao de 
rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa 
deformacao permanente. Revestimento em couro ecologico. Bracos: 
confeccionados no mesmo material da estrutura com mesmo revestimento e 
area de apoio com largura minima de 200 mm. Pintura: todas partes metalicas 
devem ter tratamento de fosfatizacao e acabamento com pintura epoxi-po, por 
processo eletrostatico.  

Código: 71.10.00.00130487-9 Descrição: SOFA, de 03 lugares, com bracos, 
dimensoes entre 2100 e 2300 mm (largura), 820 e 920 mm (profundidade) e 
740 e 940 mm (altura), em vinil, com superficie levemente texturizada. 
Estrutura: interna de madeira tratada de eucalipto ou pinho. Assento/encosto: 
sistema de sustentacao por percintas elasticas com espessura minima de 50 
mm, entrelacadas. Estrutura moldada anatomicamente em material resistente e 
com tratamento ignifugante, bordas do assento retas, almofadas em espuma 
de poliuretano injetado anatomicamente com densidade controlada de 55kg/m³, 
podendo variar em +/- 5 kg/m3. Espuma flexivel de alta resiliencia, alta 
resistencia a propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente. Revestimento em 
couro ecologico. Bracos: confeccionados no mesmo material da estrutura com 
mesmo revestimento e area de apoio com largura minima de 200 mm. Pintura: 
todas partes metalicas devem ter tratamento de fosfatizacao e acabamento 
com pintura epoxi-po, por processo eletrostatico.  

Código: 71.10.00.00130489-5 Descrição: MESA, de centro, dimensoes de 
1000 x 700 x 350 mm (CxLxA). Tampo superior em vidro temperado com 
espessura de 15 mm, estrutura tubular de secao quadrada em aco-inox, 20 x 
20 mm. Estruturas laterais metalicas pintadas pelo processo eletrostaticas 
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epoxi-po com calha vertical metalica para passagem de fiacao e tampa com 
saque frontal. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do 
Ministerio do Trabalho, e com as normas ABNT vigentes.  

Código: 71.10.00.00130501-8 Descrição: ARQUIVO, em aco, para pasta 
suspensa, na cor cinza claro, dimensoes 470 x 710x 1330 mm (LxPxA). Pintura 
fosfatizada contra ferrugem, com 4 gavetas, puxadores embutidos, porta 
etiqueta e com fechadura com travamento simultaneo. O produto deve estar 
em conformidade com a NR-17, do Ministerio do trabalho, e normas ABNT 
vigentes. O produto devera ter laudos de conformidade que atestem 
conformidade com Normas ABNT especificas e vigentes.  

Código: 71.10.00.00130502-6 Descrição: ARMARIO, em aco, com 02 portas, 
com abertura minima de 90º, dotadas de 02 reforcos, confecionados em chapa 
nº 20 e nº 18, com 04 prateleiras reforcadas, dimensoes 800 x 400 x 1900 mm 
(LxPxA). Sistema de fechamento simultaneo, comando por macaneta, 
dobradica com trava e fechadura com chave, pintura eletrostatica em epoxi-po, 
na cor cinza claro. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do 
Ministerio do trabalho, e normas ABNT vigentes.  

Código: 71.10.00.00135616-0 Descrição: CADEIRA, caixa, giratoria, espaldar 
baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada 
de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 14mm de 
espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em poliuretano 
flexivel de alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecologico, 
isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com 
revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, assento dimensoes de 
425 mm(largura) x 405 mm(profundidade), encosto dimensoes de 355 
mm(largura) x 275 mm(altura), contra encosto com capa de protecao em 
polipropileno de alta resistencia, perfil de PVC para total protecao das bordas 
da cadeira, assento e encosto separados e interligados por flange multi 
regulavel, confeccionado em chapa de aco SAE 1006/1008 - EM - FQDO, 
fosfatizado e pintado com tinta po epoxi, permite regulagem de angulacao de 
encosto, regulagem de angulacao do encosto minima de -15º e maxima de 15º 
em relacao a posicao vertical do encosto, permite regulagem de altura 
milimetrica do encosto com curso de 80 mm, atraves de sistema de bucha de 
nylon 6 com 30% de fibra de vidro e manipulo de travamento, regulagem de 
angulacao do encosto e comandada por alavanca localizada na parte traseira 
direita do mecanismo, altura do assento regulavel micrometricamente atraves 
de tubo selado a gas, base confeccionada em aco tubular SAE 1008/1010 , 
bucha gula para o sistema giratorio e de regulagem com 100mm de altura em 
POM (Poli Oxi Metileno - Pollacetal Copolimero) com ajuste H7 (0,02mm), o 
angulo de regulagem e comandada por alavanca localizada na parte traseira 
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direita do mecanismo, todos os mecanismos sao protegidos com uma 
blindagem telescopica de polipropileno, com suporte para os pes na forma de 
uma aro com diametro de 36,5cm confeccionado por tubo redondo de aco de 
7/8" na chapa 18, fosfatizado e pintado com tinta po epoxi com regulagem 
atraves de manipulo, estrutura com 05 pas em aco tubular SAE 1008/1010, 
com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintadas com tinta 
po epoxi, com sapatas fixas injetada em polietileno, diametros 580mm, cadeira 
montada com porcas garras 9mm em aco zincado, parafuso sextavado com 
acabamento zincado preto e arruelas de pressao de ¼ zincado preto, todo 
material em aco e desengraxado com produtos alcalinos com aplicaca o de 
fosfato de ferro para melhor aderencia da tinta, soldados com solda eletropnica 
MIG e pintados com tinta epoxi po na cor preta. O produto deve esta em 
conformidade com a NR-17, do Ministerio do Trabalho e as normas da ABNT 
vigentes.  

Código: 71.10.00.00135616-0 Descrição: CADEIRA, caixa, giratoria, espaldar 
baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada 
de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 14mm de 
espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em poliuretano 
flexivel de alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecologico, 
isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com 
revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, assento dimensoes de 
425 mm(largura) x 405 mm(profundidade), encosto dimensoes de 355 
mm(largura) x 275 mm(altura), contra encosto com capa de protecao em 
polipropileno de alta resistencia, perfil de PVC para total protecao das bordas 
da cadeira, assento e encosto separados e interligados por flange multi 
regulavel, confeccionado em chapa de aco SAE 1006/1008 - EM - FQDO, 
fosfatizado e pintado com tinta po epoxi, permite regulagem de angulacao de 
encosto, regulagem de angulacao do encosto minima de -15º e maxima de 15º 
em relacao a posicao vertical do encosto, permite regulagem de altura 
milimetrica do encosto com curso de 80 mm, atraves de sistema de bucha de 
nylon 6 com 30% de fibra de vidro e manipulo de travamento, regulagem de 
angulacao do encosto e comandada por alavanca localizada na parte traseira 
direita do mecanismo, altura do assento regulavel micrometricamente atraves 
de tubo selado a gas, base confeccionada em aco tubular SAE 1008/1010 , 
bucha gula para o sistema giratorio e de regulagem com 100mm de altura em 
POM (Poli Oxi Metileno - Pollacetal Copolimero) com ajuste H7 (0,02mm), o 
angulo de regulagem e comandada por alavanca localizada na parte traseira 
direita do mecanismo, todos os mecanismos sao protegidos com uma 
blindagem telescopica de polipropileno, com suporte para os pes na forma de 
uma aro com diametro de 36,5cm confeccionado por tubo redondo de aco de 
7/8" na chapa 18, fosfatizado e pintado com tinta po epoxi com regulagem 
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atraves de manipulo, estrutura com 05 pas em aco tubular SAE 1008/1010, 
com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintadas com tinta 
po epoxi, com sapatas fixas injetada em polietileno, diametros 580mm, cadeira 
montada com porcas garras 9mm em aco zincado, parafuso sextavado com 
acabamento zincado preto e arruelas de pressao de ¼ zincado preto, todo 
material em aco e desengraxado com produtos alcalinos com aplicaca o de 
fosfato de ferro para melhor aderencia da tinta, soldados com solda eletropnica 
MIG e pintados com tinta epoxi po na cor preta. O produto deve esta em 
conformidade com a NR-17, do Ministerio do Trabalho e as normas da ABNT 
vigentes.  

Código: 72.10.00.00041055-1 Descrição: COLCHAO, de solteiro, em espuma 
ortopedica, densidade D33, 1880 mm x 780 mm x 140 mm, revestido em tecido 
com 90% em poliester e 10% em poliamida. Apresentar certificado de 
densidade, expedido pelo CEPED ou orgao similar.  

Código: 72.10.00.00065642-9 Descrição: BOLSA, termica, em gel, 
reutilizavel, revestimento resistente, atoxico, tamanho M para uso em terapia 
por frio e calor. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do 
fabricante.  

Código: 72.10.00.00120075-5 Descrição: CAPA, para colchao de solteiro, 
adulto, cor azul royal, dimensoes 190 x 82 x 12 cm, em couvin, com costura 
nao vucanizada e abertura lateral com ziper.  

Código: 73.10.00.00034955-0 Descrição: FORNO, microondas, capacidade 
total minima 27 litros, painel de controle eletronico de facil manuseio, funcoes 
descongelamento e cozimento pre-programado, prato giratorio, niveis de 
potencia, relogio, trava de seguranca, tecla inicio rapido.  

Código: 73.10.00.00117202-6 Descrição: CAFETEIRA, eletrica, domestica, 
potencia minima de 800 W, jarra de vidro transparente com capacidade total de 
no minimo 1 litro, dosador de po, placa de aquecimento, porta filtro, sistema 
corta pingos, o produto devera ser fornecido com o novo padrao de plugue 
conforme normas vigentes da ABNT.  

Código: 73.10.00.00123676-8 Descrição: FOGAO a gas, industrial, com 02 
(dois) queimadores, sendo uma boca com queimador duplo e uma boca com 
queimador simples, sem forno, com 4 pes, grelhas e queimadores em ferro 
fundido, dimensoes 69 cm (altura) x 75 cm (comprimento) x 41 (largura)..  

Código: 95.10.00.00108925-0  Descrição: BARRA, paralela, para 
fisioterapia, em pintura epoxi branca, com tablado em madeira revestido com 
piso antiderrapante. Estrutura em tubo de aco pintado, corrimao cromado apos 
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tratamento antiferruginoso. Largura mínima 50 cm , largura maxima 86 cm, 
altura 78 cm, altura maxima 110 cm.  

Código: 41.10.00.00123649-0 Descrição: REFRIGERADOR, vertical, 
domestico, duas portas, capacidade total liquida minima ate 350 litros, sistema 
frost free, porta do refrigerador com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas 
removiveis, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lampada interna, 
compressor com elemento de refrigeracao ecologico isento de CFC, o produto 
devera ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme normas vigentes 
da ABN. Rotulagem contendo, no minimo, selo A Inmetro e certificado com o 
Selo Procel de Eficiencia Energetica, nome do produto, nome ou marca do 
fabricante e tensao nominal. 

Código: 70.10.09.00005581-6  Descrição: MICROCOMPUTADOR, tipo 
notebook, tela 13 a 14 pol, proc. x86 64 bits 2 nucleos fisicos 4 logicos 4 MB L3 
clock 2.9 a 3.6 GHz 5 GT/s, 6GB DDR3, HD SSD 240 ou SATA 320+16SSD, 
combo Blu-Ray, 3 USB, 1 Ethernet 1000Base-T, leitor biométrico, teclado 
iluminado, Windows 7 Pro, maleta. - Processador compativel com instrucoes de 
64 bits, 2 nucleos fisicos e 4 nucleos logicos, cache de 4 MB, clock automatico 
e variavel de 2.9 a 3.6 GHz, e com taxa de transferencia minima de 5 GT/s. O 
modelo do processador deve pertencer a ultima geracao lançada pelo 
fabricante do mesmo. - Minimo de 6 (seis) gigabytes de memoria DDR3 
instalados em configuracao de canal duplo com capacidade de expansao a ate 
pelo menos 12 gigabytes.; - Tela com tamanho minimo de 13 e maximo de 14 
polegadas iluminada por LED.; - Disco: uma unidade de disco sólido (SSD) 
interno com no mínimo 240 gigabytes ou um combinado composto de: um HD 
padrao SATA-II de no minimo 320 GB em conjunto com um SSD de no minimo 
16 GB (nao será aceito cartao de memoria); - Unidade combo de leitura de Blu-
Ray e gravacao de DVD. Sera aceito fornecimento de unidade slim USB 
externa do mesmo fabricante do notebook.; - 3 (tres) portas USB sendo pelo 
menos uma no no padrao 3.0; - 1 porta HDMI 1.4; Sera aceito micro HDMI ou 
DisplayPort mediante fornecimento de conversor para conector HDMI do 
mesmo fabricante.; - Entrada para microfone, saida para fone de ouvido.; - 1 
porta Ethernet 1000Base-T podendo ser externa atraves de adaptador do 
mesmo fabricante.; - Interface wireless 300 Mbps em conformidade com o 
padrao IEEE 802.11n integrada ao gabinete (nao sera aceito dongle USB).; - 
Capacidade de transmitir som e imagem em full HD sem fio compativel com 
padrao Intel WiDi.; - Leitor biomerico de digitais integrado ao gabinete do 
notebook (nao sera aceito dongle USB).; - Teclado retro iluminado, ou com 
iluminacao fornecida por dispositivo integrado ao gabinete (nao serao aceitas 
lampadas removiveis), padrao ABNT Portugues Brasil.; - Bateria com 6 
celulas.; - Camera com no minimo 1.3 megapixel integrada ao gabinete.; - 
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Encaixe para cabo de seguranca padrao Kensington.; - Sistema operacional 
Microsoft Windows 7 Professional em portugues.; - O equipamento (marca e 
modelo), deve estar listado no Windows Catalog ou Hardware Compatibility List 
(HCL) da Microsoft. - Peso Máximo de 2,3 kg com bateria.; - Fornecer cabo de 
força, eliminador / carregador de bateria; - Possuir recurso de restauracao do 
software do notebook ao estado de original de fabrica, fornecido pelo fabricante 
do micro. - Maleta ou mochila do proprio fabricante ou homologada por este.; - 
O conjunto devera possuir cor escura, prata ou misto  

Código: 71.10.09.00004517-9 Descrição: CADEIRA, fixa, sem bracos, 
espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada 
multilaminada de alta resistencia indeformavel com formato anatomico de 
14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomica, moldada em 
poliuretano flexivel de alta resiliencia, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo 
ecologico, isento de CFC, com espessura de 45 mm no encosto e 55 mm no 
assento, com revestimento em vinil na cor padrao da unidade. Dimensoes do 
assento de 410 mm de largura por 420 mm de profundidade e encosto com 410 
mm de largura por 360 mm de altura, podendo variar +/- 5%, contra encosto 
com capa de protecao em polipropileno de alta resistencia, perfil de PVC do 
tipo (Macho e Femea) anti-impacto para total protecao das bordas da cadeira. 
Assento e encosto separados por tubo de aco oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm 
SAE 1010/1020 , fosfatizado e pintado com tinta po epoxi, Base fixa com 4 pes 
confeccionados em tubo de aco redondo 1 x 2,25 mm SAE 1045, fosfatizado e 
pintado com tinta epoxi, Cadeira montada com porcas garras 9 mm em aco 
zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e arruelas de 
pressao de ¼ zincado preto. Todo material em aco e desengraxado com 
produtos alcalinos com aplicacao de fosfato de ferro p/ melhor aderencia da 
tinta, soldados com solda eletronica tipo MIG e pintados com tinta epoxi po na 
cor preta. O produto deve estar em conformidade com a NR-17, do Ministerio 
do Trabalho, e normas ABNT vigentes. 

Código: 41.10.11.00018748-8  Descrição: ULTRAFREEZER, vertical com 
faixa de temperatura de -50ºC a -86ºC e capacidade de 334 litros, construido 
segundo a tecnologia V.I.P (Vaccum Insulatio Panel) da SANYO. 
Caracteristicas: Sistema hotline de aquecimento; Controle da temperatura 
interna via microprocessador e painel de controle com visor digital; Sistema de 
monitoramento de refrigeracao inteligente; Acesso frontal ao filtro de 
condensacao, facilitando sua manutencao e limpeza; - Interior e exterior do 
freezer construidos em aco galvanizado com zinco acabado com acrilico 
resistente a corrosao; Duas portas internas isoladas e com tranca; Refrigerante 
livre de CFC; Sistema de refrigeracao com compressores em cascata (alto - 
1/2HP e baixo - 1HP), desenhados e fabricados pela SANYO especificamente 
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para ser usado em ultrafreezers, garantindo uma rapida resposta e alta 
uniformidade da temperatura; Sistemas de alarmes sonoros e visuais para 
aviso de temperatura irregular (baixa ou alta), falta de energia, controle do filtro 
e alarme de contato remoto; Especificacoes: - Dim Ext (mm): 670 x 867 x 1860 
(Larg. x prof. x altura); Dim Int (mm): 490 x 600 x 1140 (Larg. x prof. x altura); - 
Peso: 255Kg; Equipamento montado sobre rodas; ANVISA classe II 
80241710001.  

Código: 41.10.15.00000261-5  Descrição: REFRIGERADOR, industrial, 
vertical, 04 portas, dimensoes aproximadas 1400 x 700 x 2000 mm, com 
revestimento externo em chapa de aco inoxidavel AISI 304 - liga 18.8 e interno 
em aluminio STUCCO; isolamento termico em poliuretano, portas com 
fechamento por pressao; puxadores como parte integrantes das portas; com 
gaxetas sanfonadas e maleaveis para vedacao, dobradicas contra - pinados 
em aco inoxidavel; suportes internos em forma de cantoneiras para Gns ou 
prateleiras gradeadas em aco inoxidavel, podendo ser os suportes em forma de 
gremalheiras para grades galvanizadas em forma de vergalhoes; controle de 
temperatura, por pressostado; temperatura de trabalho de + 3 + 6 graus 
centigrados; unidade hermetica; evaporador gravimetrico. Equipamento 
montado sobre estruturais extras reforcados e dotado de sapatas niveladoras 
especiais, capacidade minima 900 litros.  

Código: 41.10.19.00020850-7  Descrição: REFRIGERADOR, comercial, 04 
portas, gabinete com acabamento interno em chapa de aco inox 304 e externo 
em chapa de aco galvanizada; parte traseira fundo inferior externo em chapa 
de aco galvanizada; capacidade para aproximadamente 1.200 litros; prateleiras 
internas em aco inox, vazadas, removiveis com espacamento em torno de 
400mm entre si; isolamento termico em poliuretano injetado inclusive entre as 
paredes; refrigeracao tipo ar forcado; temperatura interna homogenea, variando 
de 0 graus ate faixa entre +5 a 7 graus Celsius; dimensoes internas 1300 x 700 
x 2000mm e internas de 1150 x 650 x 1600mm;.  

Código: 41.10.19.00101228-2 Descrição: REFRIGERADOR, hospitalar, 
vertical, para conservacao de sangue, capacidade minima para 145 bolsas de 
sangue plasticas de 500ml, - Temperatura de trabalho pre-fixada em +4ºC, 
detectada na solucao e sangue. - Equipado com registrador grafico para 7 dias 
com tracos continuo e motor a quartzo, - Painel de controle digital 
microprocessado, - Alarme visual e sonoro de maxima e minima de facil 
configuracao pre-fixado em 2ºC e 6ºC, - Silenciador do alarme sonoro, - 
Sinalizador de equipamento energizado de refrigeracao em recuperacao, - 
Dobradicas e puxador cromado e gaveta magnetica. - Degelo automatico, seco 
com evaporacao da agua condensada. - Gabinete externo em chapa de aco 
carbono decapada, fosfatizada e esmaltada a alta temperatura na cor branca 
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com porta de vidro. - "No Fog" isolado a vacuo, a prova de embassamento, - 
Isolamento termico adequado para conservacao da temperatura interna. - 
Camara interna em chapa de aco inoxidavel para assegurar perfeita assepsia 
com 04 gavetas (quatro) gavetas de aco inox cromo niquel montadas com 
rodizios de nylon deslizante suavemente permitindo facil manuseio das bolsas 
de sangue evitando a perda de temperatura. - Sistema de refrigeracao com 
circulacao de ar interno compressor hemetico ultra silencioso e condensacao a 
ar forcado, com carga de gaz livre de CFC. Devera acompanhar o equipamento 
o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil. 

Código: 41.10.19.00102512-0  Descrição: REFRIGERADOR, hospitalar, 
vertical, para conservcao de Vacinas com capacidade de 950 a 1.000 litros - 
Gabinete externo em chapa de aco inoxidavel com porta de vidro; - 
Temperatura de trabalho ajustavel ate 2°C a + 8°C com 02 portas e 08 
prateleiras - Painel de controle digital microprocessado - Alarme visual e sonoro 
de maxima e minima - Interruptor silenciador do alarme sonoro e conjunto de 
termostato de seguranca analogico contra a falta de energia; -Alarme audio 
visual de falta de energia eletrica a bateria recarregavel (sistema de back up 
para monitoramento sem energia eletrica por ate 48 horas) - Isolacao termica 
em poliuretano injetado.  

Código: 41.10.19.00104153-3  Descrição: REFRIGERADOR, para 
armazenamento de Vacinas/Imuobiologicos, equipamento vertical, estruturado 
isento de vibracao; -Com 02 portas em vidro especial anti embassante com 
sistema de alarme de abertura da porta. -Capacidade interna = igual ou 
superior 900 a 1.350 litros (uteis). -Equipamento com oito prateleiras de aco 
inox, ajustaveis e removiveis de facil limpeza. -Espessura minima de 7cm nas 
paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Equipada com rodizios especiais 
com freio. -Camara externa e interna construida em chapa de aco inoxidavel 
para evitar corrosao. -Iluminacao interna = lampadas 10/20 watts, com 
acionamento automatico quando da abertura da porta e com temporizador 
externo. -Refrigeracao: compressor hermetico, com circulacao de gas 
ecologico, isenta de CFC, placa evaporadora com sistema de degelo 
automatico. Seco com evaporador condensado. -Temperatura de operacao 
ajustavel de ate +2º centigrados a +8º centigrados. Painel de comando e 
controle na parte superior de facil acesso, para melhor manuseio. 
Processo/programado de +2ºC a +8C, temperadura controlada 
automaticamente +3ºC a +5ºC por solucao. -Sistema de alarme sonoro de 
maxima e minima. -Comando digital processado com temperatura maxima e 
minima no painel. -Alarmes - temperatura abaixo de +2ºC, temperatura alta 
superior +8ºC. -Faixa de trabalho entre +2ºC a +6ºC. -Sistema de emergencia 
com autonomia de ate 48 horas (sistema de emergencia para falta de energia 
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eletrica). Mantendo todas as funcoes eletroeletronicas de camara, com 
compressor de frio com recarregador automatico.  

Código: 71.10.19.00104520-2  Descrição: ESTANTE, em aco, aberta, com 
prateleiras, na cor cinza claro, dimensoes aproximadas de 920 x 300 x 1980 
mm (LxPxA). Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil 
L com, no minimo, 30mm de abas e espessura minima de 1,5 mm; com furacao 
minima de 7 mm para parafusos passantes. Fundo e laterais com reforco em 
forma de X. Prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aco, regulaveis, com 
espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com 
reforco de aco em perfil U ao longo da largura, na parte inferior de cada 
prateleira. Reforco em X nas laterais e fundo que garantam estabilidade da 
estante. Pintura eletrostatica, com tratamento antiferruginoso. Parafusos de 
montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. O 
produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com 
Normas ABNT especificas e vigentes.  

Código: 71.10.19.00104520-2  Descrição: ESTANTE, em aco, aberta, com 
prateleiras, na cor cinza claro, dimensoes aproximadas de 920 x 300 x 1980 
mm (LxPxA). Estrutura desmontavel, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil 
L com, no minimo, 30mm de abas e espessura minima de 1,5 mm; com furacao 
minima de 7 mm para parafusos passantes. Fundo e laterais com reforco em 
forma de X. Prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aco, regulaveis, com 
espessura minima de 0,75 mm, com 3 dobras em todas as bordas e com 
reforco de aco em perfil U ao longo da largura, na parte inferior de cada 
prateleira. Reforco em X nas laterais e fundo que garantam estabilidade da 
estante. Pintura eletrostatica, com tratamento antiferruginoso. Parafusos de 
montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. O 
produto devera ter laudos de conformidade que atestem conformidade com 
Normas ABNT especificas e vigentes.  

Código: 71.10.19.00104543-1  Descrição: CADEIRA, espaldar alto, giratoria, 
com bracos regulaveis, com assento interno em compensado multilaminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e 
espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, 
isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente 
com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura 
minima de 40 mm. Largura minima de 450 mm e profundidade minima de 
440mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em 
resina de poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em 
polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado 
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anatomicamente, ou produzido em resina de poliester.. Espuma em poliuretano 
flexivel , isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, 
alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa 
deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 
mm. Largura do encosto, minima de 440mm e altura minima de 520mm. Capa 
de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, ou em resina de poliester 
com aplicacao de perfil de pvc a quente. Mecanismo injetado em liga de 
aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco. Acabamento de 
superficie pintada eletrostaticamente em epoxi po revestindo totalmente o 
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades 
de resistencia a agentes quimicos. Mecanismo com comandos que permitem 
na mesma alavanca a regulagem da altura e o bloqueio, no minimo em 03 
posicoes, do sistema tipo RELAX com ajuste de tensao atraves de manipulo 
sob o assento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com 
curso minimo de 90 mm, fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento 
em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes 
quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para encosto tipo lamina 
diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno injetado 
estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com 
largura minima de 120 mm e espessura minima de 30 mm ou com pecas de 
uniao entre assento e encosto produzidas em aco ABNT 1008/1020, com 
espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aco tubular. Pistoes a gas 
para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, 
fixados ao tubo central atraves de porca rapida. Capa telescopica com 
elementos, injetada em polipropileno texturizado. Base com estrutura em aco e 
capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em 
aco tubular 25x25x1,50 mm ou chapas estampadas com acabamento de 
superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente 
automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a base com pelicula de aproximadamente 100 microns 
com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Capa protetora em 
polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito 
acabamento e facilita a limpeza, boa resistencia a abrasao dos calcados e 
produtos quimicos. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados 
em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que 
possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano 
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PU dando maior resistencia ao piso duro. Bracos em formato ?T? com alma de 
aco estrutural revestido em poliuretano ou poliuretano texturizado. Dimensoes 
externas minimas 240 x 80 mm. Suporte do apoia-braco regulavel, injetado em 
termoplastico composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de no 
minimo 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica 
totalmente em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 
microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Regulagem 
vertical com minimo de 3 estagios, com o curso minimo de 50mm, e regulagem 
de abertura lateral. Cadeira revestida em couro ecologico preto. O Produto 
deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2006, 
comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT 
(completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias 
ou codigos dos produtos cotados.  

Código: 73.10.19.00070095-9  Descrição: CARRO, termico, todo em aco 
inox, com no minimo seis recipientes com tampas. Deve ter controle de 
temperatura todo microprocessado e digital  

Código: 58.15.00.00120718-0  Descrição: APARELHO, de fax, impressao 
termica em papel plano formato A-4 e Carta, visor do painel com menu em 
Portugues, alimentador de papel automatico com capacidade maxima nao 
inferior a 10 folhasvelocidade do modem minima de 9.600 bps, funcao copia, 
emissao de relatorio de transmissao de fax, identificador de chamadas.  

Código: 81.15.00.00135334-9  Descrição: CAIXA, termica em 
polietileno,capacidade 35 litros.tampa e corpo confeccionados em polietileno de 
alta densidade com isolamento interno em poliuretano, para transporte de 
material biologico. Tampa deslizante e reversivel, alça rigida, leve e pratica com 
termometro.  

Código: 65.15.11.00018683-0  Descrição: ELETROCARDIOGRAFO, 
Automatico, possibilidade de aquisicao de uma a 12 derivacoes simultaneas, DI 
a V6, sensibilidade minima de 5, 10 e 20 mm/mV, 12 derivacoes em janelas 
individuais ou segmentos individuais de uma derivacao, velocidade minima de 
25 e 50 mm/seg, filtro de rede minimo de 60 Hz. Cabo paciente com eletrodos 
para membros. Possibilidade laudo impresso em papel comum formato A4 (210 
X 297mm), atraves de impressora Laser ou Jato de Tinta, qualquer marca, 
podendo ser configurado para impressao colorida, em consonancia com o 
estipulado pela Norma Brasileira - ABNT NBR/IEC 60601-2-51, item 51.107.4..  

Código: 65.15.11.00019596-0  Descrição: ESCADA, para reabilitacao, com 
rampa, usado em fisioterapia para exercicio de caminhada, possui corrimao 
duplo com regulagem ajustavel para pacientes de todas as idades, fabricado 
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em madeira de alta resistencia, possui degraus emborrachados e piso sintetico 
antiderrapante. Dimensoes minimas: (C) 3,2m (L) 0,8m (A) 1,35m.  

Código: 65.15.11.00019597-9  Descrição: ESCADA, tipo tabua digita, 
utilizada para exercitar ombros e dedos, fixada na parede ajuda no aumento e 
fortalecimento da amplitude articular dos dedos e membros superiores. 
Fabricada em madeira envernizada padrao marfim. Dimensoes minimas: (L) 
9cm x (A) 137cm x (C) 3cm.  

Código: 65.15.19.00000195-3  Descrição: APARELHO, infra-vermelho, 
montado com braco articulavel, em pedestal sobre rodizios.  

Código: 65.15.19.00000199-6  Descrição: APARADEIRA em inoxidavel, 
para adulto.  

Código: 65.15.19.00005523-9  Descrição: APARELHO, de diatermia ,por 
ondas curtas com : - controles microprocessados; - continuo pulsado; - 
frequencia de pulso de 20 a 200 Hz; - timer de 5 a 30 m; - eletrodos maleaveis 
capacitados de filtro.  

Código: 65.15.19.00005527-1  Descrição: APARELHO, tens e fes, portatil, 
para analgesia e recuperacao do tonus muscular, clinico, portatil, 
microprocessado, com: - 04 canais; - modo de Tens: normal, modulado 
(variacao de intensidade e frequencia) e Burst; - modo de Fes: sincronizado e 
reciproco - controles de on time, off time, reset, day; - largura de pulso e 
frequencia; - timer de 01 a 60 TM.  

Código: 65.15.19.00011615-7  Descrição: BANDEJA cirurgica, em aco 
inoxidavel, dimensoes 33 cm (comprimento) x 25 cm (largura) x 04 cm (altura). 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.15.19.00011616-5  Descrição: BANDEJA, cirurgica, em aco inox, 
dimensoes 40 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 04 cm (altura).  

Código: 65.15.19.00011618-1  Descrição: CUBA em aco inox, redonda, 
dimensoes 09 cm (diametro) x 05 cm (altura). Embalagem com dados de 
identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.15.19.00012136-3  Descrição: OTOSCOPIO, com cabo em aco 
inoxidavel, para pilhas medias recarregaveis, cabecote para especulos com 
lampada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor 
sobressalente, visor articulado ao cabecote e movel, 5 especulos anti-reflexo 
com encaixe de metal cromado, reutilizaveis e em diferentes calibres, 
acompanha lampada e visor sobressalente, e especulos descartaveis nas 
seguintes quantidades e medidas : 5 especulos de 2 mm de diametro externo, 
5 especulos de 3 mm de diametro externo, 3 especulos de 4 mm de diametro 
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externo, 3, especulos de 5 mm de diametro externo, bolsa para 
acondicionamento,Acompanha base carregador de baterias .  

Código: 65.15.19.00012227-0  Descrição: OXIMETRO de pulso, com curva 
plestimografica, para monitorizacao nao invasiva da saturacao de oxigenio da 
hemoglobina arterial de pacientes: neonatal, pediatrico e adulto; modelo de 
mesa, deve possuir display digital para apresentacao de pelo menos saturacao 
de oxigenio, frequencia cardiaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD 
matriz ativa, retroiluminado, TFT ou outro de facil visibilidade; saturacao de 
Oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de 30% a 100%; saturacao 
de Oxigenio com precisao de ±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; 
deve possuir um tempo de resposta de no maximo 10 segundos; deve possuir 
alarmes audio-visuais, com limites ajustaveis, para alta e baixa saturacao de 
oxigenio, e alta e baixa freqüencia cardiaca; beep pulse com ajuste de volume 
ou desligado, deve possuir alarme audiovisual para desconexao ou falha do 
sensor, e pulso fraco alarme visual para a baixa carga da bateria; Memoria 
para acompanhar tendencias dos parametros no minimo de 12 horas.Saida RS 
232 para freqüencia cardiaca e SpO2. Bateria interna recarregavel (com 
carregador integrado ou acoplado ao equipamento) com autonomia maior que 
120 minutos com plena carga da bateria; deve possuir selecao automatica de 
alimentacao por bateria no caso de falha da linha de forca; deve possuir 
indicacao visual do tipo de alimentacao em uso (linha de forca ou bateria). 
Acompanham: bateria; 3 (tres) cabos sensores de dedo completos, reutilizaveis 
para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediatrico e 01 (um) neonatal. 
Comprimento do cabo de aproximadamente 3 metros; Todos os acessorios e 
componentes necessarios a perfeita instalacao e funcionamento do 
equipamento e 1 (um) cabo sensor de orelha completo, reutilizavel, pediatrico.  

Código: 65.15.19.00015905-0  Descrição: PINCA, uso odontologico, goiva, 
curva, em aco inox, para remover espiculas osseas do alveolo, tamanho 
padrao. 

Código: 65.15.19.00017797-0  Descrição: INCENTIVADOR, respiratorio 
vrp1, tipo cachibo, em PVC, contendo uma esfera no seu interior, uso adulto e 
infantil.  

Código: 65.15.19.00017798-9  Descrição: INCENTIVADOR, respiratorio, 
para pressao positiva, em PVC, constituido de bocal, rabicho e uma valvula 
para ajuste de peep objetivando terapia de expancao pulmonar por pressao 
positiva, uso adulto e infantil.  

Código: 65.15.19.00018342-3  Descrição: BISTURI, eletronico, bipolar, de 
300 watts. O modelo atende as aplicacoes de cirurgia cardiaca, neurocirurgias 
e microcirurgias, endoscopia, colonoscopia, laparoscopia gastro /ginecologica 
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/urologia (RTU) (vídeos) e todos os demais procedimentos cirurgicos, inclusive 
procedimentos de alta complexidade, contando com exclusivas funcoes e 
conexao ao Coagulador a Gas Argônio: RecursosDeve possuir tecla especial 
que proporciona melhor desempenho de Corte em tecidos adiposos, sem 
causar dano tecidual. Modo Microbipolar ajustavel de 0,5 em 0,5 wattsUm 
recurso que oferece potencia controlada e uniforme, para cirurgias vasos-
capilares Acionamento simultaneo da caneta de comando manualNas 
operacoes do modo coagulacao monopolar permite o trabalho simultaneo de 
dois cirurgioes. Ventilacao Natural por Conveccao. Reconhecimento automatico 
do tipo de placa-paciente adesiva e descartavel utilizadaAtivacao do sistema de 
monitoracao de qualidade de contato se a placa adesiva for dividida.Ativacao 
do sistema de monitoracao de circuito (com alarme) se a placa adesiva for 
comum. EMC - Norma de Seguranca Eletrica - Interferencia 
Eletromagnetica.Sistema de operacao - Microprocessado:Todas as funcoes do 
equipamento sao controladas por um microprocessador que monitora 
continuamente sua segurança e desempenho. 11 Funcoes eletrocirurgicas : 
CORTE PURO : 300 watts BLEND1 : 250 watts BLEND2 : 200 watts BLEND3 : 
150 watts COAGULACAO : 120 wattsBIPOLAR : 80 wattsMICROBIPOLAR : 40 
watts (o modo Microbipolar permite incremento da potencia de 0,5 em 0,5 
watts) As potencias monopolar e bipolar possuem saidas isoladas, garantindo a 
reducao de risco de queimaduras e acidentes numa eventualidade de desvios 
de corrente.Acionamento das funcoes: (1) permite acionamento atraves de 
caneta de comando manual e por Pedal.(2) permite acionamento atraves de 
pedal de duplo comando à prova de Explosao com superficie anti-derrapante 
com Alca.(3) permite acionamento atraves de pedal independente para o modo 
bipolar (4) possui duas saidas independentes para Caneta de Comando 
Manual Sistemas de monitoracao: (1) Sistema de monitoracao de CIRCUITO 
de placa de retorno (placa paciente) - que bloqueia o funcionamento do 
equipamento na ocorrencia de alguma falha na continuidade do fio e/ou 
conexao placa-cabo (ao mesmo tempo em que ativa uma sinalizacao audio-
visual intermitente). (2) Sistema de monitoracao de CONTATO da placa de 
retorno (placa paciente) ou sistema de monitoracao de resistencia de contato 
placa-paciente (PPM/REM)*, que reduz drasticamente o risco de queimaduras 
durante o procedimento cirurgico. Indicador de qualidade do contato da placa 
DIVIDIDA indicada visualmente atraves de display em forma de GRAFICOS, 
localizado no painel frontal. Possui a funcao de reconhecimento automatico do 
tipo de placa paciente para acionamento do sistema de monitoracao de 
qualidade de contato para a placa dividida. Informacoes complementares: 
selecao automatica de Frequencia de operacao : 480 kHz 60 Hertz e 
aterramento terra. Atendendo as exigencias da NBRIEC 60601-2-2 e NBRIEC 
60601-1-2 na classificacao CF incluindo NBRIEC 60601-1-2 (ref interfeeência 
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eletromagnetica) EMC - Norma de Seguranca Eletrica.Acessorios: 01 unidade 
de transporte com rodizios de borracha e bandeja para acessorios01 pedal de 
comando (duplo) para acionamento independente do modo monopolar01 pedal 
de comando (simples) para acionamento independente do modo bipolar01 
placa-paciente em aco inox (300 x 180 mm)02 cabos de ligacao 
/desconectaveis com sistema de monitoracao de conexao de placa, com 
alarme01 jogo de placas descartaveis e adesivas (tamanho universal - 
adulto/infantil), com cabo de ligacao/ desconectavel (para uso com sistema de 
monitoracao de resistencia de contato / PPM)01 caneta porta-eletrodos de 
comando manual, com cabo de ligacao.01 caneta porta-eletrodos de comando 
por pedal, com cabo de ligacao.01 jogo de eletrodos para uso geral.  

Código: 65.15.19.00018376-8 Descrição: VIDEOGASTROSCOPIO, 
eletronico, flexivel, para observacao e terapeutica diatermica e documentacao, 
com CCD de alta resolucao, canais de ar para insuflador, canal de agua, canal 
de succao e canal de trabalho, permitindo a escovacao total do canal succao e 
trabalho, totalmente imersivel e reprocessavel. Permite procedimentos de 
limpeza e desinfeccao ou esterilizacao por gas de oxido de etileno ou 
glutaraldeido. Com as seguintes especificacoes tecnicas minimas: - CCD com 
resolucao minima de 410.000 pixels; - angulo de visao mínimo de 120 graus; - 
Profundidade do campo de visao: no minimo na faixa de 5mm a 100mm; - 
Defleccao minima do tubo: Arriba 210 graus - Abaixo 120 graus - Direta 100 
graus - Esquerda 100 graus; - Diametro do tubo de insercao: entre 9,3 mm 3 
9,8 mm; - Diametro da ponta distal: Maximo 10,0 mm; - Diametro do canal de 
trabalho: minimo de 2,8 mm e Maximo 3,2 mm; - Comprimento de trabalho 
(util): mínimo 1.030 mm, Maximo 1100 mm; - Comprimento total: Maximo 1.450 
mm; - Distancia minima de visibilidade da pinca de biopsia a partir da ponta: 3,0 
mm - Acompanha o equipamento: 02 pincas de biopsia fenestrada, 01 escova 
de limpeza do canal, 01 adaptador para limpeza do canal de succao, 01 
adaptador para limpeza do canal ar e agua, 01 tampa de vedacao para 
esterilizacao ETO, 10 valvula de biopsia semi-descartaveis sobressalente, 01 
adaptador para limpeza do canal, 01 irrigador para limpeza da abertura de 
todos os canais, 02 bocais, 02 valvulas autoclavaveis de succao, 02 valvulas 
autoclavaveis do canal ar e agua, 02 escova do canal ar e agua, 01 estojo/mala 
para acondicionamento e transporte, 01 manual de operacao e manutenção.  

Código: 65.15.19.00019964-8  Descrição: TERMOCAUTERIO, ajustavel em 
seis posicoes, com controle de potencia, com acessorios de caneta e pontas 
para cauterizacao.  

Código: 65.15.19.00021890-1 Descrição: MONITOR, multiparametrico, de 
transporte, microprocessado. Com as seguintes especificacoes minimas: - 
Deve ser composto de tela de no minimo 10 polegadas medida na diagonal, 
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resolucao (minimo de 800 x 600 pontos) com display colorido, tela plana, LCD 
de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de 
apresentar simultaneamente no minimo 6 (seis) curvas e todos os dados 
alfanumericos disponiveis; - Cada monitor multiparametrico deve ter 
capacidade de monitorar e processar no minimo 12 (doze) parametros, 
armazenando-os por no minimo 24 horas e apresenta-los em forma de curvas 
de tendencia com resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; - Devera 
interconectar-se, via rede local, a outros monitores, permitindo a visualizacao 
dos parametros vitais de um determinado leito em qualquer outro da mesma 
unidade e na central; - Bateria recarregavel incorporada ao gabinete com 
autonomia minima de 60 minutos; - O display deve indicar o estado da bateria, 
bem como se o equipamento esta funcionando pela rede eletrica ou pela 
bateria; - Cada monitor multiparametrico deve ser constituido de tal modo que, 
para uma possivel atualizacao tecnologica, ou introducao de novos modulos, 
nao necessite de modificacoes profundas na sua configuracao de componentes 
(hardware), sendo para isso necessario basicamente a atualizacao dos seus 
programas (software em portugues-Brasil) de gerenciamento; - Deve ter 
possibilidade de selecao do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com 
indicacao na tela; - Alarmes audiovisuais ajustaveis pelo operador; - Rotinas de 
auto-teste e calibracao; - Apresentar os menus e mensagens em portugues 
(Brasil); - O monitor deve suportar descarga de desfibrilador e apresentar 
rapida recuperacao; - Os parmetros pre-configurados basicos que devem 
acompanhar cada monitor deve permitir as seguintes monitoracoes: ECG, 
Respiracao, Temperatura, Oximetria de pulso, e Pressao Nao Invasiva nas 
seguintes configuracoes; 1. ECG e Respiracao - Compatibilidade minima com 
cabos de 3 e 5 vias; Derivacoes selecionaveis: I, II, m, aVR, aVL, aVF e 
V;Aviso de falha no contato dos etetrodos; Deteccao de marca-passo;Protecao 
para desfibrilacao e eletrocirurgia;Ajuste de ganho (mV);Velocidades de 
varredura ajustaveis minimas de 25 a 50 mm/segundo Faixa de medicao com 
indicacao no display de menor ou igual a 30 BPM ate valores maiores ou iguais 
a 250 BPM com erro maximo nao superior a ± 5 BPM;Frequencia respiratoria 
com indicacao no display na faixa de 10 a maior ou igual a 120 RPM 
(respiracao por minuto);Possibilidade de leitura da frequencia cardiaca atraves 
dos etetrodos de ECG ou do sensor de oximetria; 2. Monitoracao da 
temperatura, com no minimo dois canais, com sensores apropriados para a 
medicao de temperatura cutanea, retal e esofagica. A resolucao nao devera 
ultrapassar 0,1° e o intervalo de temperatura de 15 a 45°C. Com alarmes para 
alta e baixa temperatura ajustaveis. 3. Monitoracao continua de Oximetria de 
Pulso (SPO2), com resolucao menor ou igual a 2% na oximetria para saturacao 
de 30 a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de batimentos cardiacos na 
faixa de 30 a 250 BPM, com apresentacao de curva pletimosgrafica. 4. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Monitoracao de Pressao Nao Invasiva Adulto (PNI) pelo metodo oscilometrico, 
com acionamento manual ou automatico com intervalos de medicoes 
programados pelo usuario. Monitoracao de pressao configuravel para pacientes 
adulto, pediatrico e neonatal. Medicao de pressao diastolica, sistolica e media 
com indicacao no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida 
(mmHg). Faixa de leitura dentro dos limites de 0 a 300mm Hg. Alarmes para 
alta ou baixa pressao Cada monitor deve vir acompanhado dos seguintes 
acessorios: a) 01 cabo paciente 5 vias com rabicho; b) 03 (tres) sensores 
reutilizaveis de oximetria de pulso, sendo 01 (um) Adulto, 01 (um) Pediatrico e 
01 (um) Neonatal, c) 100 (cem) adesivos para uso com sensores de oximetira 
de pulso em Y; d) 01 (um) sensor de temperatura esofagico / retal reutilizavel; 
e) 02 (dois) sensores de temperatura de superfície reutilizaveis; f) 04 (quatro) 
manguitos reutilizaveis em material anti-alergico (em quatro tamanhos 
diferentes) para paciente neonatal; g) 03 (tres) manguitos reutilizaveis em 
material anti-alergico (em tres tamanhos diferentes) para paciente pediatrico; h) 
02 (dois) manguitos reutilizaveis em material anti-alergico (em dois tamanhos 
diferentes) para paciente adulto; i) Cabo de alimentacao; - Suporte de parede 
para fixacao dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica 
ou epoxi); - Alimentacao eletrica (de acordo com a tensao vigente da regiao da 
unidade contemplada); - O equipamento devera possuir Registro no Ministerio 
da Saude/ ANVISA; - O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e 
de servico de manutencao para cada equipamento em portugues; - Deve ser 
apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, 
conforme indicam os manuais de operacao e de servico; - Devera ser 
apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas 
NBR-IEC 60601-1:997, NBR-IEC 60601-2-27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997 
e NBR-IEC 60601-2-49:2003, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; - Devera 
ser apresentado o Certificado de Boas Praticas de Fabricacao e Controle na 
linha de producao do equipamento (CBPFeC) para os equipamentos de classe 
de risco III e IV, segundo classificacao da RDC 185/2001 da ANVISA, ou, no 
caso dos equipamentos importados, o documento equivalente, traduzido e 
juramentado. - O fornecedor devera ceder as Licencas dos softwares 
instalados nos equipamentos, se for o caso. - Deve ser apresentado o 
Certificado de Garantia de (02) dois anos a contar da data de aceitacao do 
equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega 
do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados 
nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta 
operando dentro de suas condioees de normalidade. Devem ser assegurados 
os servicos de assistencia tecnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu 
representante ou empresa autorizada, no estado da Bahia, mantendo-se para 
isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o 
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cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do 
fabricante; 

Código: 65.15.19.00069098-8  Descrição: BIPAP, sistema de suporte 
ventilatorio nao-invasivo, para uso em paciente adulto; deve executar IPAP, 
EPAP e CPAP; faixa de pressao de IPAP, EPAP e CPAP no minimo entre 4 - 
30 cmH20; frequencia respiratoria por minuto de no minimo 40rpm; 
acessorios:circuitos de paciente autoclavaveis; mascaras faciais; filtros.  

Código: 65.15.19.00069101-1  Descrição: APARELHO, de ultra-som, para 
fisioterapia, microcontrolado, com funcoes e leituras digital em display de cristal 
liquido de no minimo 4 linhas por 16 caracteres, teclas em infra vermelho (ativa 
por aproximacao), controle digital, deve ter modo continuo e pulsado (1/1, 1/2, 
1/5); 01 cabecote de no minimo 3MHz em poliuretano, gabinete plastico de alta 
resistencia, cabo de forca tripolar destacavel, timer programavel no minimo ate 
30min em passos de 1min.Deteccao de ausencia ou cabecote errado, 
sinalizado por sinal audio visual, indicacao de potencia de no minimo 3Wcm2 
em passos de 0.1Wcm2.Movimento vibratorio no cabecote a 3480 vpm 
(vibracoes por minuto) no minimo; Devera ser apresentado o certificado de 
conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 
60601-2-10;  

Código: 65.15.19.00069106-2  Descrição: VENTILOMETRO, com leitura de 
escalas combinadas de 0 - 1 litro e de 0 - 100 litros, medidas em volume 
corrente e minuto, acompanhado de jogos de adaptadores para todos os tipos 
de respiradores, adaptavel tambem ao paciente  

Código: 65.15.19.00069225-5  Descrição: CAIXA, cirurgica, basica, media. 
Composta de: 1 Par de afastador farabeuf infantil 120 x 10mm 1 Par de 
afastador farabeuf delicado 100mm x 6mm 1 afastador gosset 15 x 25 x 90cm 1 
afastador gosset 55 x 55 x 140cm 1 afastador langenbeck 30x16mm, 22cm 1 
aspirador de yankauer 1 cabo para bisturi n.3 1 cabo para bisturi n.4 1 espatula 
haberer, 25x30mm, 28cm maleavel 1 pinca adson 12cm 1 x 2 dentes 1 pinca 
adson 12cm com serrilha 2 pinca allis 5 x 6 dentes, 15cm 1 pinca allis 18cm 08 
pinca backaus 13cm 1 pinca anatomica disseccao 14cm 1 pinca anatomica 
disseccao 18cm 1 pinca anatomica dente de rato 14cm 1 pinca anatomica 
dente de rato 18cm 2 pinca babcock 16cm 1 pinca babcock 20cm 4 pinca crile 
14cm reta 4 pinca crile 16cm reta 6 pinca crile 14cm curva 6 pinca crile 16cm 
curva 1 pinca foerster 18cm reta 1 pinca foerster 18cm curva 4 pinca halstead 
mosquito 12cm reta 10 pinca halstead mosquito 12cm curva 1 pinca halstead 
mosquito 21cm curva 4 pinca kelly 14cm reta 4 pinca kelly 16cm reta 6 pinca 
kelly 14cm curva 6 pinca kelly 16cm curva 6 pinca kocher 14cm reta 2 pinca 
kocher 14cm curva 2 pinca mixter baby 14cm 2 pinca rochester pean 18cm reta 
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1 porta agulha mayo hegar 14cm 1 porta agulha mayo hegar 18cm 1 tesoura 
cirurgica 17cm reta 1 tesoura mayo stille 17cm reta 1 tesoura mayo stille 17cm 
curva 1 tesoura metzembaum 18cm curva 1 tesoura metzembaum 14cm curva 
1 valvula doyen vaginal 60x45mm 1 valvula doyen 45x120mm 01 caixa para 
instrumental cirurgico retangular perfurada em aço inoxidavel (NBR 7153-1), 
seguindo as especificacoes da AISI 304, medindo 40 x 28 x 12cm 
Caracteristicas Adicionais: Os instrumentais devera obedecer NBR ISO 7153-1. 
As dimensoes ao comprimento total das pincas nao poderao apresentar um 
desvio de (+) ou (-) 1,5 cm; os instrumentais deverao estar devidamente 
identificados com a gravacao da referencia de cada peca e a logomarca do 
fabricante.  

Código: 65.15.19.00069262-0  Descrição: GERADOR, de marcapasso 
externo, microprocessado, de camara dupla, para estimulacao temporaria, com 
led's indicadores e displays eletromuniscentes e que atenda as seguintes 
caracteristicas mínimas: deve permitir estimulacao sincrona e assincrona 
monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situacao da bateria, deve ter 
frequencia de estimulacao de no minimo ate 150BPM; a amplitude de pulso de 
estimulacao deve ser ajustavel entre 0,1-10 v; a sensibilidade do sinal do 
ventriculo deve ser: valor minimo menor ou igual 2,0mV ate 20mV ou maior; 
deve possuir protecao para desfibrilacao nao inferior a 360 J; deve possuir 
sistema de trava de teclados; a caixa de protecao deve ser construido em 
material termoplastico resistente a choques e infiltracao de liquidos; 
alimentacao eletrica deve ser atraves de baterias que tenha duracao minima de 
200 horas de uso continuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para 
conexao dos eletrodos, cintas para braco e cintura e maleta de transporte.  

Código: 65.15.19.00069320-0  Descrição: LAVADORA, ultra-sonica, para 
endoscopio, realiza a limpeza atraves de ultra-som de instrumentos canulados, 
capacidade minima de 20 litros, ciclo totalmente automatico, confeccionada 
totalmente em aco inoxidavel AISI 304, acao combinada da energia 
mecanica(vibracao sonora), termica (temperatura entre 50º e 55º) e quimica 
(detergentes), deve possuir protecao termostatica, apresentar controle de 
tempo e temperatura, potencia 650W. 

Código: 65.15.19.00069426-6  Descrição: PROCESSADORA, a seco, dry 
impressora de filmes, sistema de impressao termica de alta resolucao para uso 
em aparelhos de tomografia computadorizada com Impressao a seco, 
capacidade de impressao via cabeca termica com quantidade minima de 100 
filmes por hora no tamanho minimo de 35 x 43 cm; resolucao minima de 300 
dpi com no minimo 12 bits ou 4096 tons de cinza; memoria minima de imagem 
de 56 Mb; Memoria operacional minima de imagem 48 Mb e permitir a 
expansao da memoria; capacidade de carregamento: carregamento dos filmes 
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a luz do dia (Daylight) em magazine com capacidade minima de 100 filmes; 
permitir conexao direta com as modalidades via rede, conforme padrao DICOM 
3.0; permitir controle automatico da densidade do filme; caracteristicas 
adicionais: possuir conectividade com aparelhos como leitora de imagem CR e 
modalidades com capacidade de impressao no protocolo DICOM 3.0 (conexao 
direta da impressora com rede digital, analogica ou video digital).  

Código: 65.15.19.00069929-2  Descrição: CENTRAL, de monitoracao de 
UTI, destinado a monitoracao de no minimo 21 leitos em uma distancia de ate 
100m (no minimo) do local onde esta instalado, composto de microcomputador 
de ultima geracao, monitor de alta definicao em LCD com: tela colorida de no 
minimo 17 polegadas, de alta resolucao (minimo de 800x600 pontos) de XVGA; 
teclado alfanumerico e mouse; - Deve apresentar no minimo um canal para 
cada leito de: hora, numero de cama, nome do paciente, frequencia cardiaca, 
saturacao de oxigenio, pressao sanguinea, EtCO2, debito cardiaco; - 
Capacidade de comutar, visualizar e documentar todos os parametros de um 
so paciente ou todos os pacientes; - Alarmes audiovisuais priorizados para 
alteracoes fisiologicas e alteracoes tecnicas automaticas e configuraveis pelo 
usuario. Com apresentacao simultanea de ate tres curvas e tendencias 
tabulares do paciente remoto; - Capacidade de armazenamento de tendencias 
de pelo menos 1 dia (24 horas) para cada leito; - Sistema de gravacao de 
dados para registro otico permanente em CD para periodos selecionavel pelo 
usuario; - Software completo, incluindo licenca do mesmo com todos os 
modulos necessarios para o completo funcionamento do sistema; - 
Possibilidade de atualizacao de software via disquete ou CD; - Possibilidade de 
impressao de relatorios de pacientes e tendencias de no minimo 24 horas para 
todos os parametros dos pacientes. Acompanha impressora laser preto de no 
minimo 600 x 600 dpi. Devera ser apresentado o certificado de conformidade 
dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1:997 e NBR-IEC 60601-2-
49:2004, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA;  

Código: 65.15.19.00070260-9  Descrição: CUBA, rim, em aco inoxidavel 
AISI 304, com capacidade minima aproximada de 750ml, dimensoes minimas 
de 26 x 12cm.  

Código: 65.15.19.00070546-2  Descrição: LARINGOSCOPIO, de fibra otica, 
adulto e pediatrico contendo: - laminas curvas e retas - cabo porta pilhas de 
metal recartilhado com tampa de rosca e mola, todo em aco inoxidavel, para 
pilhas medias - jogo de laminas curvas com parte ativa de aproximadamente 
laminas curvas e retas n. 1,2,3 e 4 de cada uma, autoclavavel, com 
extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco para impedir 
reflexao da luz - encaixe para lamina padrao internacional - acompanham: 
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conjunto de pilhas, e lampada sobressalente, acondicionado em bolsa de 
courvin;  

Código: 65.15.19.00070622-1  Descrição: ASPIRADOR, cirurgico, portatil, 
de funcionamento silencioso, com gabinete em material plastico resistente o 
chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica ou similar, com alca 
para transporte, rodizios giratorios reforcados, frasco coletor graduado de no 
minimo 5 litros, dispositivo duplo de protecao contra extravazamento, valvula 
de seguranca, motor-bomba silencioso, isento de oleo, com sistema de pistao 
auto-lubrificado ou paletas rotativas, regulador de vacuo, vacuometro, sistema 
de succao nao hermetico, chave liga-desliga, aspiracao regulavel, capacidade 
de succao com regulagem de 0 a 20 polHg atraves de registro apropriado, 
extensao de plastico transparente de 1,5 m de comprimento jogo de 3 (tres) 
canulas.  

Código: 65.15.19.00070644-2  Descrição: ESFIGMOMANOMETRO, para 
uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 mmHg, com 
precisao de +/- 3mmHg, deve vir acompanhado com caixa metalica protetora 
em inox ou aco pintado em epoxi, as bracadeiras deve ser construida em 
material antialergico flexivel e resistente com fecho em velcro, com dimensoes 
adequadas para uso neonatal (na faixa de 19,5 a 28,7cm de comprimento com 
10 cm de altura).  

Código: 65.15.19.00095016-5  Descrição: ESTIMULADOR, de nervo 
periferico, para ser utilizado na deteccao e monitoracao da funcao 
neuromuscular; o equipamento deve possuir no minimo os seguintes modos de 
estimulacao: Ttwitch, Tof, Double Burst e Tetanus; possuir ajustw de pulso de 
no minimo variando entre 0 - 5mA, com escala de 0,1mA no minimo; frequencia 
de pulso de no minimo 1Hz; largura de pulso deve ser de no minimo 0,1ms; 
deve ter display de cristal liquido lcd que possa fornecer no minimo as 
seguintes informacoes ao mesmo tempo: amplitude de estimulo em mA, 
intervalo da corrente, duracao do estimulo em ms, frequencias do estimulo; o 
equipamento deve possuir botao de controle digital; possuir indicacao de 
polaridade de terminal; possuir transdutor de aceleracao; possuir amplitude de 
pulso; deve possuir alarmes ou indicador luminoso de bateria inapropriada; 
deve acompanhar ao equipamento todos os acessorios necessarios para o seu 
perfeito uso, inclusive 4 (quatro) baterias reservas; alimentacao eletrica: bateria 
9V. deve possuir certificado das normas ABNT NBR IEC 60601-2-10 e ABNT 
NBR IEC 60601-1. 

Código: 65.15.19.00095096-3  Descrição: CAIXA, cirurgica, basica, grande, 
compsta de: 01 Afastador Balfour abdominal com válvula reta 70 x 100 01 
Afastador de Farabeuf 120 x 10mm 01 Afastador de Farabeuf 140 x 13mm 01 
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Afastador de Farabeuf 170 x 20mm 01 Afastador de gosset 55x55x140 01 
Afastador de Langenbeck 30 x 16mm 01 Aspirador de Yankauer 01 Cabo de 
bisturí nº 03 01 Cabo de bisturí nº 04 01 Espatula Reverdin angulada 29cm 01 
Espatula Ribbon maleable 33cm x 30 mm 01 Espatula Ribbon maleable 33cm x 
40 mm 01 Espatula Ribbon maleable 33cm x 50 mm 02 Pinca Adson reta 18 
cm 04 Pinca Adson curva 18cm 01 Pinca Adson 12 cm com serrilha 01 Pinca 
Adson 12 cm com dente 04 Pinca de Allis 5 x 6 dentes 15 cm 02 Pinca de Allis 
de 20cm 01 Disseccao Anatomica de 16cm 01 Disseccao Anatomica de 20cm 
01 Disseccao Anatomica Dente de Rato 16cm 01 Disseccao Anatomica Dente 
de Rato 20cm 02 Pinca Babycook 16cm 02 Pinca Babycook 20cm 10 pincas 
backaus 13cm 02 Pinca Foerster 25cm reta com serrilha 02 Pinca Foerster 
25cm curva com serrilha 04 Pinca halstead mosquito 12cm reta 01 Pinca 
halstead mosquito 18cm reta 10 Pinca halstead mosquito 12cm curva 02 Pinca 
halstead mosquito 18cm curva 02 Pinca Kelly reta 14 cm 04 Pinca Kelly reta 16 
cm 10 Pinca Kelly curva 14cm 10 Pinca Kelly curva 16cm 08 Pinca Kocher reta 
14cm 02 Pinca Kocher curva 14cm 02 Pincas Mister Baby 14cm 02 Pinca 
Mister 23cm 01 Pinca Russa 20cm 02 Pinca Rochester pean reta 18cm 02 
Pinca Rochester pean reta 24cm 02 Pinca Rochester pean curva 18cm 01 
Porta agulha Mayo Hegar 16cm 01 Porta agulha Mayo Hegar 20cm 01 Tesoura 
cirurgica reta 15cm 01 Tesoura Mayo Stille 17cm reta 01 Tesoura Mayo Stille 
17cm curva 01 Tesoura Metzenbaun 18cm curva 01 Tesoura Metzenbaun 
18cm reta 01 Valvula de Doyen 60 x 45mm 01 Valvula de Doyen 90 x 45 mm 
01 Valvula de Doyen 120 x 45 mm 01 caixa para instrumental cirurgico 
retangular perfurada em aco inoxidavel (NBR 7153-1), seguindo as 
especificacoes da AISI 304,medindo 45x28x12cm Caracteristicas Adicionais: 
Os instrumentais deverao obedecer NBR ISO 7153-1. As dimensoes ao 
comprimento total das pincas nao poderao apresentar um desvio de (+) ou (-) 
1,5 cm; os instrumentais deverao estar devidamente identificados com a 
gravacao da referencia de cada peca e a logomarca do fabricante.  

Código: 65.15.19.00096498-0 Descrição: MONITOR, multiparametrico, de 
cabeceira, microprocessado, com parametros completos, que atenda as 
seguintes especificacoes minimas: Deve ser composto de tela de no minimo 12 
polegadas (minimo de 800x600 pontos) com display colorido, tela plana, LCD 
de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de 
apresentar simultaneamente no minimo 8 (oito) curvas e todos os dados 
alfanumericos disponiveis; Cada monitor multiparametrico deve ter capacidade 
de monitorar e processar no minimo 12 (doze) parametros, armazenando-os 
por no minimo 24 horas e apresenta-los em forma de curvas de tendencia com 
resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; Devera interconectar-se, via rede 
local, a outros monitores, permitindo a visualizacao dos parametros vitais de 
um determinado leito em qualquer outro da mesma unidade e na central; 
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Bateria recarregavel incorporada ao gabinete com autonomia minima de 60 
minutos. O display deve indicar o estado da bateria, bem como se o 
equipamento esta funcionando pela rede eletrica ou pela bateria; Cada monitor 
multiparametrico deve ser constituido de tal modo que, para uma possivel 
atualizacao tecnologica, ou introducao de novos modulos, nao necessite de 
modificacoes profundas na sua configuracao de componentes (hardware), 
sendo para isso necessario basicamente a atualizacao dos seus programas 
(software em portugues-Brasil) de gerenciamento; Deve ter possibilidade de 
selecao do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao na 
tela; Alarmes audiovisuais ajustaveis pelo operador; Deve armazenar na 
memoria as faixas de alarme selecionadas mesmo apos desligar o 
equipamento; Rotinas de auto-teste e calibracao; Apresentar os menus e 
mensagens em portugues (Brasil); O monitor deve suportar descarga de 
desfibrilador e apresentar rapida recuperacao; Os parametros pre-configurados 
ou modulares que devem acompanhar cada monitor deve permitir as seguintes 
monitoracoes: ECG, Respiracao, Temperatura, Oximetria de pulso, Pressao 
Nao Invasiva, Capnografia, debito cardiaco e pressao invasiva. 1. ECG e 
Respiracao Compatibilidade minima com cabos de 3 e 5 vias; Derivacoes 
selecionaveis: I, II, m, aVR, aVL, aVF e V;Aviso de falha no contato dos 
etetrodos; Deteccao de marca-passo;Protecao para desfibrilacao e 
eletrocirurgia;Ajuste de ganho (mV);Velocidades de varredura ajustaveis 
mínimas de 25 a 50 mm/segundo Faixa de medicao com indicacao no display 
de menor ou igual a 30 BPM ate valores maiores ou iguais a 250 BPM com erro 
maximo nao superior a ± 5 BPM;Frequencia respiratoria com indicacao no 
display na faixa cujo limite inferior seja 0 (zero) rpm (respiracao por minuto) e 
cujo limite superior seja no minimo 155 (cento e cinquenta e cinco) rpm, 
incluindo-se nesta faixa os dois extremos; Possibilidade de leitura da 
frequencia cardiaca atraves dos etetrodos de ECG ou do sensor de oximetria; 
1. Monitoracao da temperatura, com no minimo dois canais, com sensores 
apropriados para a medicao de temperatura cutanea, retal e esofagica. A 
resolucao nao devera ultrapassar 0,1° e o intervalo de temperatura de 15 a 
45°C. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustaveis. 2. Monitoracao 
continua de Oximetria de Pulso (SPO2), com resolucao menor ou igual a 2% na 
oximetria para saturacao de 30 a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de 
batimentos cardiacos na faixa de 30 a 250 BPM, com apresentacao de curva 
pletimosgrafica. 3. Monitoracao de Pressao Nao Invasiva Adulto (PNI) pelo 
metodo oscilometrico, com acionamento manual ou automatico com intervalos 
de medicoes programados pelo usuario. Monitoracao de pressao configuravel 
para pacientes adulto, pediatrico e neonatal. Medicao de pressao diastolica, 
sistolica e media com indicacao no display dos valores lidos com respectiva 
unidade de medida (mmHg). Faixa de leitura dentro dos limites de 0 a 300mm 
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Hg. Alarmes para alta ou baixa pressao 4. Modulo de Capnografia (ETCO2): 
modulo microprocessado interno e externo acoplavel ao monitor para 
monitoracao de capnografia. Deve apresentar a curva de CO2 . Apresentar 
limites de alarmes minimos e maximos. Sistema de medicao que permita a 
monitoracao com paciente nao intubado. 6. Modulo de Debito Cardiaco, deve 
ser monitorado pelo metodo da termo diluicao, computando e plotando no 
minimo 5 curvas, armazenando automaticamente os dados em tabela e 
fazendo calculos necessarios, automaticamente, nao necessitando digitacao. 7. 
Modulo de Pressao Invasiva (PI) deve apresentar pelo menos dois canais de 
pressao invasiva. Deve permitir a medicao de pressao diastolica, sistolica, 
media e venosa com indicacao no display dos valores lidos. Faixa de leitura no 
display dentro dos limites de menor ou igual a -10 a maior ou igual a 300 
mmHg com precisao de +- 2mm Hg. As curvas e os valores das pressoes 
deverao apresentar configuracoes graficas distintas na tela, para os diferentes 
tipos de pressao, de maneira a permitir diferenciacao visual entre elas. Cada 
monitor deve vir acompanhado dos seguintes acessorios: a. 01 cabo paciente 5 
vias com rabicho; b. 03 (tres) sensores reutilizaveis de oximetria de pulso, 
sendo 01 (um) Adulto, 01 (um) Pediatrico e 01 (um) Neonatal, c. 100 (cem) 
adesivos para uso com sensores de oximetria de pulso em Y; d. 01 (um) sensor 
de temperatura esofagico / retal reutilizavel; e. 02 (dois) sensores de 
temperatura de superficie reutilizaveis; f. 04 (quatro) manguitos reutilizaveis em 
material anti-alergico (em quatro tamanhos diferentes) para paciente neonatal; 
g. 03 (tres) manguitos reutilizaveis em material anti-alergico (em tres tamanhos 
diferentes) para paciente pediatrico; h. 02 (dois) manguitos reutilizaveis em 
material anti-alergico (em dois tamanhos diferentes) para paciente adulto; i. 
Cabo de alimentacao; j. 50 (cinqüenta) conjuntos de circuitos de amostra para 
medicao de Capnografia; k. 01 (um) cabo para debito cardíaco tipo bifurcado 
para uso de cateteres, tipo baxter e abbot; l. 01 (um) cabo de injecao para 
debito cardiaco m. 10 (dez) conjuntos de debito cardiaco para uso em 
temperatura ambiente; Suporte de parede para fixacao dos monitores com 
acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi); Alimentacao eletrica 
(de acordo com a tensao vigente da regiao da unidade contemplada); O 
equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O 
fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de 
manutencao para cada equipamento em portugues; Deve ser apresentado o 
cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os 
manuais de operacao e de servico; Devera ser apresentado o certificado de 
conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1:997, NBR-
IEC 60601-2-27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997 e NBR-IEC 60601-2-
49:2003, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; Devera ser apresentado o 
Certificado de Boas Praticas de Fabricacao e Controle na linha de producao do 
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equipamento (CBPFeC) para os equipamentos de classe de risco III e IV, 
segundo classificacao da RDC 185/2001 da ANVISA, ou, no caso dos 
equipamentos importados, o documento equivalente, traduzido e juramentado. 
O fornecedor devera ceder as Licenças dos softwares instalados nos 
equipamentos, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia 
de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-
se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se 
caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao 
e de servico, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas 
condicoes de normalidade. Devem ser assegurados os servicos de assistencia 
tecnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa 
autorizada, no estado da Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de 
atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado 
nos manuais de operacao e de servico do fabricante; 

Código: 65.15.19.00096500-6 Descrição: MONITOR, multiparametrico, de 
cabeceira, microprocessado, que atenda as seguintes especificacoes minimas: 
Deve ser composto de tela de no minimo 12 polegadas (minimo de 800 x 600 
pontos) com display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto 
contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente 
no minimo 8 (oito) curvas e todos os dados alfanumericos disponiveis; Cada 
monitor multiparamétrico deve ter capacidade de monitorar e processar no 
minimo 12 (doze) parametros, armazenando-os por no minimo 24 horas e 
apresenta-los em forma de curvas de tendencia com resolucao de pelo menos 
1 (um) minuto; Devera interconectar-se, via rede local, a outros monitores, 
permitindo a visualizacao dos parametros vitais de um determinado leito em 
qualquer outro da mesma unidade e na central; Bateria recarregavel 
incorporada ao gabinete com autonomia minima de 60 minutos. O display deve 
indicar o estado da bateria, bem como se o equipamento esta funcionando pela 
rede eletrica ou pela bateria; Cada monitor multiparametrico deve ser 
constituido de tal modo que, para uma possivel atualizacao tecnologica, ou 
introducao de novos modulos, nao necessite de modificacoes profundas na sua 
configuracao de componentes (hardware), sendo para isso necessario 
basicamente a atualizacao dos seus programas (software em portugues-Brasil) 
de gerenciamento; Deve ter possibilidade de selecao do tipo de paciente: 
adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao na tela; Alarmes audiovisuais 
ajustaveis pelo operador; Deve armazenar na memoria as faixas de alarme 
selecionadas mesmo apos desligar o equipamento; Rotinas de auto-teste e 
calibracao; Apresentar os menus e mensagens em portugues (Brasil); O 
monitor deve suportar descarga de desfibrilador e apresentar rapida 
recuperacao; Os parametros pre-configurados basicos que devem acompanhar 
cada monitor deve permitir as seguintes monitoracoes: ECG, Respiracao, 
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Temperatura, Oximetria de pulso, e Pressao Nao Invasiva nas seguintes 
configuracoes , 1. ECG e Respiracao Compatibilidade minima com cabos de 3 
e 5 vias; Derivacoes selecionaveis: I, II, m, aVR, aVL, aVF e V; Aviso de falha 
no contato dos etetrodos; Deteccao de marca-passo;Protecao para 
desfibrilacao e eletrocirurgia; Ajuste de ganho (mV); Velocidades de varredura 
ajustaveis mínimas de 25 a 50 mm/segundo Faixa de medicao com indicacao 
no display de menor ou igual a 30 BPM ate valores maiores ou iguais a 250 
BPM com erro maximo nao superior a ± 5 BPM; Frequencia respiratoria com 
indicacao no display na faixa cujo limite inferior seja 0 (zero) rpm (respiracao 
por minuto) e cujo limite superior seja no minimo 155 (cento e cinquenta e 
cinco) rpm, incluindo-se nesta faixa os dois extremos; Possibilidade de leitura 
da frequencia cardiaca atraves dos etetrodos de ECG ou do sensor de 
oximetria; 2. Monitoracao da temperatura, com no minimo dois canais, com 
sensores apropriados para a medicao de temperatura cutanea, retal e 
esofagica. A resolucao nao devera ultrapassar 0,1° e o intervalo de 
temperatura de 15 a 45°C. Com alarmes para alta e baixa temperatura 
ajustaveis. 3. Monitoracao continua de Oximetria de Pulso (SPO2), com 
resolucao menor ou igual a 2% na oximetria para saturacao de 30 a 100% e 
menor ou igual a 2 BPM na taxa de batimentos cardiacos na faixa de 30 a 250 
BPM, com apresentacao de curva pletimosgrafica. 4. Monitoracao de Pressao 
Nao Invasiva Adulto (PNI) pelo metodo oscilometrico, com acionamento manual 
ou automatico com intervalos de medicoes programados pelo usuario. 
Monitoracao de pressao configuravel para pacientes adulto, pediatrico e 
neonatal. Medicao de pressao diastolica, sistolica e media com indicacao no 
display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg). Faixa de 
leitura dentro dos limites de 0 a 300mm Hg. Alarmes para alta ou baixa pressao 
Cada monitor deve vir acompanhado dos seguintes acessorios: a) 01 cabo 
paciente 5 vias com rabicho; b) 03 (tres) sensores reutilizaveis de oximetria de 
pulso, sendo 01 (um) Adulto, 01 (um) Pediatrico e 01 (um) Neonatal, c) 100 
(cem) adesivos para uso com sensores de oximetira de pulso em Y; d) 01 (um) 
sensor de temperatura esofagico / retal reutilizavel; e) 02 (dois) sensores de 
temperatura de superficie reutilizaveis; f) 04 (quatro) manguitos reutilizaveis em 
material anti-alergico (em quatro tamanhos diferentes) para paciente neonatal; 
g) 03 (tres) manguitos reutilizaveis em material anti-alergico (em tres tamanhos 
diferentes) para paciente pediatrico; h) 02 (dois) manguitos reutilizaveis em 
material anti-alergico (em dois tamanhos diferentes) para paciente adulto; i) 
Cabo de alimentacao; Suporte de parede para fixacao dos monitores com 
acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi); Alimentacao eletrica 
(de acordo com a tensao vigente da regiao da unidade contemplada); O 
equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O 
fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de 
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manutencao para cada equipamento em portugues; Deve ser apresentado o 
cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os 
manuais de operacao e de servico; Devera ser apresentado o certificado de 
conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1:997, NBR-
IEC 60601-2-27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997 e NBR-IEC 60601-2-
49:2003, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; Devera ser apresentado o 
Certificado de Boas Praticas de Fabricacao e Controle na linha de producao do 
equipamento (CBPFeC) para os equipamentos de classe de risco III e IV, 
segundo classificacao da RDC 185/2001 da ANVISA, ou, no caso dos 
equipamentos importados, o documento equivalente, traduzido e juramentado. 
O fornecedor devera ceder as Licencas dos softwares instalados nos 
equipamentos, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia 
de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-
se por aceitacao a etapa que se sucedea a entrega do equipamento e que se 
caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao 
e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas 
condicoes de normalidade. Devem ser assegurados os servicos de assistencia 
tecnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa 
autorizada, no estado da Bahia, mantendo-se para isso a periodicidade de 
atividades de manutencao de acordo com o cronograma que e recomendado 
nos manuais de operacao e de servico do fabricante. 

Código: 65.15.19.00097516-8 Descrição: MANTA, termica, aquecedora, para 
aquecimento de pacientes, usada para prevencao e tratamento de hipotermia, 
durante e pos procedimento cirurgico, com filtro de ar com eficiencia maior que 
99% para particulas menores que 0,3µm, com controle da temperatura 
desejada, com desaquecimento e desligamento automatico para seguranca do 
paciente, com luz de aviso de funcionamento automatico, com 10 (dez) mantas 
descartaveis especificas.  

Código: 65.15.19.00097591-5  Descrição: ALICATE, de ordenha, para bolsa 
de sangue, corpo em aluminio, com eixo de rolamento e roletes em aco 
inoxidavel, ajuste do espaco entre os roletes com diametro minimo de 12mm, 
ambidestro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do 
fabricante.  

Código: 65.15.19.00097931-7  Descrição: CRANIOTOMO, e drill, conjunto 
pneumatico completo, composto por pelo menos os seguintes requisitos: - 01 
(um) Regulador de pressao para operacao em nitrogenio com dois manometros 
de regulacao - 01 (uma) Mangueira de alimentacao do pedal para o regulador 
de pressao - 01 (um) Pedal de controle pneumatico - 01 (uma) Mangueira de 
Craniotomo em silicone autoclavavel de alimentacao do pedal para turbina com 
no minimo 03 metros de comprimento - 01 (uma) Mangueira de Drill em silicone 
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autoclavavel de alimentacao do pedal para turbina com no mínimo 03 metros 
de comprimento - 01 (um) Perfurador de cranio autoclavavel com entrada para 
engate rapido - 01 (uma) Turbina motora pneumatica autoclavavel com no 
minimo 50.000 rpm alimentada atraves de nitrogenio - 01 (um) Cabecote de 
corte em aco inoxidavel autoclavavel com acoplamento rapido com 02 frezas 
autoclavaveis - 01 (um) Cabecote de perfuracao com 01 broca tipo Smith - 01 
(um) Protetor de duramater para aplicacao em paciente adulto - 01 (um) 
Protetor de duramater para aplicacao em paciente infantil; - 01 (uma) Chave 
especial para aperto e desmontagem de brocas e protetores duramater; - 
01(um) Cabecote de Perfuracao em aco inoxidavel de cranio com sistema de 
engate rapido para acoplamento das brocas - 01 (uma) caneta de Drill reta com 
micromotor com acoplamento rapido autoclavavel - 01 (uma) caneta de Drill 
angulada com acoplamento rapido autoclavavel - - 01 (uma) caneta de Drill reta 
longa com acoplamento rapido autoclavavel - 04(quatro) frezas de corte de aco 
inoxidavel autoclavavel ( 3,5 / 4.5 / 5,0 / 6,5mm ) - 03(tres) fresas diamantadas 
(3,5mm/4,0mm / 4,5mm) - 01 Caixa em aco inoxidavel para para 
acondicionamento e esterilizacao de todo o equipamento - 01 Maleta de 
acondicionamento e transporte dos equipamento - 01 Escova para limpeza - 01 
lubrificador para o sistema - 03 Brocas de3,5mm - 03 Brocas de 5,0mm Todos 
os instrumentais do conjunto especificado devem ser do mesmo fabricante. O 
aco inoxidavel deve obedecer NBR ISSO 7153-1. Os instrumentos deverao 
atender as NBR's relativas a resistencia de esterilizacao, corrosao e exposicao 
termica, marcacao, rotulagem, embalagem, método de ensaio, acabamento e 
tratamento superficial NBR ISSO 13.402; 13.912; 13.913; 
13.916;13.851;13.852. De acordo com a Norma DIN 100, as dimensoes dos 
instrumentais nao poderao apresentar um desvio de (+) ou (-) 1,5cm. Os 
instrumentos devem ser devidamente identificados com a gravacao do lote de 
fabricacao e a logomarca do fabricante em cada peca.  

Código: 65.15.19.00098718-2  Descrição: APARELHO, tens e fes, portatil, 
para analgesia e recuperacao do tonus muscular, clinico, portatil, 
microprocessado; deve possuir pulsos balanceados e amplitude bifasica com 
04 canais- modo tens; normal, modulado (variacao de intensidade e frequencia) 
e burst modo de Fes; sincronizado e reciproco - controles de on time, off time, 
reset, day; largura de pulso e frequencia; timer de 01 a 60 TM; Devera ser 
apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas 
NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-10;  

Código: 65.15.19.00099146-5 Descrição: MONITOR, multiparametrico, de 
cabeceira, microprocessado Com as seguintes especificacoes minimas: Deve 
ser composto de tela de no minimo 12 polegadas (minimo de 800x600 pontos) 
com display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto contraste, 
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ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no minimo 
8 (oito) curvas e todos os dados alfanumericos disponiveis; Cada monitor 
multiparametrico deve ter capacidade de monitorar e processar no minimo 12 
(doze) parametros, armazenando-os por no minimo 24 horas e apresenta-los 
em forma de curvas de tendencia com resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; 
Devera interconectar-se, via rede local, a outros monitores, permitindo a 
visualizacao dos parametros vitais de um determinado leito em qualquer outro 
da mesma unidade e na central; Bateria recarregavel incorporada ao gabinete 
com autonomia minima de 60 minutos. O display deve indicar o estado da 
bateria, bem como se o equipamento esta funcionando pela rede eletrica ou 
pela bateria; Cada monitor multiparametrico deve ser constituido de tal modo 
que, para uma possivel atualizacao tecnologica, ou introducao de novos 
modulos, nao necessite de modificacoes profundas na sua configuracao de 
componentes (hardware), sendo para isso necessario basicamente a 
atualizacao dos seus programas (software em portugues-Brasil) de 
gerenciamento; Deve ter possibilidade de selecao do tipo de paciente: adulto, 
pediatrico e neonatal, com indicacao na tela; Alarmes audiovisuais ajustaveis 
pelo operador; Deve armazenar na memoria as faixas de alarme selecionadas 
mesmo apos desligar o equipamento; Rotinas de auto-teste e calibracao; 
Apresentar os menus e mensagens em portugues (Brasil); O monitor deve 
suportar descarga de desfibrilador e apresentar rapida recuperacao; Os 
parametros pre-configurados ou modulares que devem acompanhar cada 
monitor deve permitir as seguintes monitoracoes: ECG, Respiracao, 
Temperatura, Oximetria de pulso, Pressao Nao Invasiva, Capnografia, 
debito cardíaco, pressao invasiva, pressao intracraniana (PIC) e EEG. 1. 
ECG e Respiracao Compatibilidade minima com cabos de 3 e 5 vias; 
Derivacoes selecionaveis: I, II, m, aVR, aVL, aVF e V; Aviso de falha no contato 
dos etetrodos; Deteccao de marca-passo;Protecao para desfibrilacao e 
eletrocirurgia; Ajuste de ganho (mV); Velocidades de varredura ajustaveis 
minimas de 25 a 50 mm/segundo. Faixa de medicao com indicacao no display 
de menor ou igual a 30 BPM ate valores maiores ou iguais a 250 BPM com erro 
maximo nao superior a ± 5 BPM; Frequencia respiratoria com indicacao no 
display na faixa cujo limite inferior seja 0 (zero) rpm (respiracao por minuto) e 
cujo limite superior seja no minimo 155 (cento e cinquenta e cinco) rpm, 
incluindo-se nesta faixa os dois extremos; Possibilidade de leitura da 
frequencia cardiaca atraves dos etetrodos de ECG ou do sensor de oximetria; 
2. Monitoracao da temperatura, com no minimo dois canais, com sensores 
apropriados para a medicao de temperatura cutanea, retal e esofagica. A 
resolucao nao devera ultrapassar 0,1° e o intervalo de temperatura de 15 a 
45°C. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustaveis. 3. Monitoracao 
continua de Oximetria de Pulso (SPO2), com resolucao menor ou igual a 2% na 
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oximetria para saturacao de 30 a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de 
batimentos cardiacos na faixa de 30 a 250 BPM, com apresentacao de curva 
pletimosgrafica. 4. Monitoracao de Pressao Nao Invasiva Adulto (PNI) pelo 
metodo oscilometrico, com acionamento manual ou automatico com intervalos 
de medicoes programados pelo usuario. Monitoracao de pressao configuravel 
para pacientes adulto, pediatrico e neonatal. Medicao de pressao diastolica, 
sistolica e media com indicacao no display dos valores lidos com respectiva 
unidade de medida (mmHg). Faixa de leitura dentro dos limites de 0 a 300mm 
Hg. Alarmes para alta ou baixa pressao 5. Modulo de Capnografia (ETCO2): 
modulo microprocessado interno e externo acoplavel ao monitor para 
monitoracao de capnografia. Deve apresentar a curva de CO2 . Apresentar 
limites de alarmes minimos e maximos. Sistema de medicao que permita a 
monitoracao com paciente nao intubado. 6. Modulo de Debito Cardiaco, deve 
ser monitorado pelo metodo da termo diluicao, computando e plotando no 
minimo 5 curvas, armazenando automaticamente os dados em tabela e 
fazendo calculos necessarios, automaticamente, nao necessitando digitacao. 7. 
Modulo de Pressao Invasiva (PI) deve apresentar pelo menos dois canais de 
pressao invasiva. Deve permitir a medicao de pressao diastolica, sistolica, 
media, venosa e intracraniana com indicacao no display dos valores lidos. 
Faixa de leitura no display dentro dos limites de menor ou igual a -10 a maior 
ou igual a 300 mmHg com precisao de +- 2mm Hg. As curvas e os valores das 
pressoes deverao apresentar configuracoes graficas distintas na tela, para os 
diferentes tipos de pressao, de maneira a permitir diferenciacao visual entre 
elas. 8. Parametro de EEG - parametro de eletroencefalograma(EEG) deve 
apresentar monitorizacao continua de encefalografia de no minimo 15 canias 
facilmete selecionaveis pelo usuario com 20 eletrodos para cobrir todas as 
areas cerebrais, no padrao 10/20. Ajustes de ganho e velocidade do tracado e 
conjunto contendo 20 (vinte) eletrodos. Filtro digital. Cada monitor deve vir 
acompanhado dos seguintes acessorios: a. 01 cabo paciente 5 vias com 
rabicho; b. 03 (tres) sensores reutilizaveis de oximetria de pulso, sendo 01 (um) 
Adulto, 01 (um) Pediatrico e 01 (um) Neonatal, c. 100 (cem) adesivos para uso 
com sensores de oximetria de pulso em Y; d. 01 (um) sensor de temperatura 
esofagico / retal reutilizavel; e. 02 (dois) sensores de temperatura de superficie 
reutilizaveis; f. 04 (quatro) manguitos reutilizaveis em material anti-alergico (em 
quatro tamanhos diferentes) para paciente neonatal; g. 03 (tres) manguitos 
reutilizaveis em material anti-alergico (em tres tamanhos diferentes) para 
paciente pediatrico; h. 02 (dois) manguitos reutilizaveis em material anti-
alergico (em dois tamanhos diferentes) para paciente adulto; i. Cabo de 
alimentacao; j. 50 (cinqüenta) conjuntos de circuitos de amostra para medicao 
de Capnografia; k. 01 (um) cabo para debito cardíaco tipo bifurcado para uso 
de cateteres, tipo baxter e abbot; l. 01 (um) cabo de injecao para debito 
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cardiaco m. 10 (dez) conjuntos de debito cardiaco para uso em temperatura 
ambiente; n. 01 (um) conjunto de cabo, cateter e outrs acessorios necessarios 
para a medicao de pressao intracraniana; Suporte de parede para fixacao dos 
monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi); 
Alimentacao eletrica (de acordo com a tensao vigente da regiao da unidade 
contemplada); O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ 
ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico 
de manutencao para cada equipamento em portugues; Deve ser apresentado o 
cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os 
manuais de operacao e de serviço;Devera ser apresentado o certificado de 
conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1, NBR-IEC 
60601-2-27, NBR-IEC 60601-2-30 e NBR-IEC 60601-2-49, conforme a RDC 
32/2007 da ANVISA; O fornecedor devera ceder à SESAB as Licenças dos 
softwares instalados nos equipamentos, se for o caso. 

Código: 65.15.19.00099487-1  Descrição: AQUECEDOR, a seco, para 
fluidos de infusao. Com as seguintes caracteristicas: - Aquecedor de fluidos 
atraves do contato do equipo de infusao; - temperatura regulavel na faixa 
mínima de 36 a 40 graus Celsius; - termometro com escala de 0 a 50 graus 
Celsius; - resolucao de 0,5 graus Celsius; - alarme e desligamento automatico 
do aquecimento quando a temperatura atingir 42 graus Celsius.  

Código: 65.15.19.00099572-0  Descrição: VENTILADOR, pulmonar, 
microprocessado para uso em pacientes neonatais, pediatricos e adultos em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com as seguintes caracteristicas minimas: 
- Suporte invasivo e nao-invasivo; - Modalidades minimas de ventilacao: 
CPAP/PSV, Volume Assistido / Controlado, Volume SIMV, Pressao Assistida / 
Controlada, Pressao SIMV, Pressao de suporte nos modos a volume e 
pressao; - Modos controlados ciclados a tempo; - Fluxo continuo para 
ventilacao neonatal; - Ventilacao de backup (apneia); - Botao rotatorio principal 
ou touchscreen para alteracao das configuracoes do ventilador; - Tela de LCD 
grafica colorida de 10 polegadas, no minimo; - Bateria recarregavel com 
autonomia minima de 30 minutos. CONTROLE DE PARAMETROS: - Tempo 
inspiratorio que abranja a faixa minima de 0,2 a 3s; - Frequencia respiratoria 
que abranja a faixa minima de 5 a 100 rpm; - Volume corrente que abranja a 
faixa minima de 10 a 2000 ml; - Fluxo inspiratorio que abranja a faixa minima 
de 6 a 120 lpm; - Pressao inspiratoria / pressao suporte que abranja a faixa 
minima de 5 a 60 cmH2O; - PEEP/CPAP que abranja a faixa minima de 1 a 35 
cmH2O; - Concentracao de O2 na faixa minima de 21 a 100%; - Pausa 
inspiratoria. MONITORACAO / EXIBICAO DE PARAMETROS - Frequencia 
respiratoria; - Volume minuto; - Tempo inspiratorio ou relacao I:E; - Capacidade 
de inversao de relacao I:E que atenda no minimo 3:1; - Tempo expiratorio ou 
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controle de auto PEEP ou PEEP total; - Pressao de pico inspiratoria; - Pressao 
media; - Pressao de Plateau; - PEEP/CPAP; - Concentracao ajustada e medida 
de O2 inspirado. ALARMES MINIMOS: - Alta pressao de pico; - Baixa pressao 
de pico; - Baixo ou alto volume minuto; - Tempo de apneia (ventilacao de 
backup); - Bateria baixa; - Bateria inoperante; - Concentracao de oxigenio; - 
Falha no suprimento de gas; - Falha na alimentacao eletrica; - Frequencia 
respiratoria; - Ventilador inoperante. RECURSOS: - Ajuste de sensibilidade 
inspiratoria por fluxo e/ou pressao; - O equipamento deve ser capaz de efetuar 
um auto teste inicial dos parametros do ventilador; - Nebulizacao sincronizada( 
ultrassonica, pneumatica ou eletrica) com a fase inspiratoria com compensacao 
de fluxo e de FiO2; - O equipamento deve possuir: sensor de oxigenio 
incorporado para monitoracao da fracao de oxigenio entregue ao paciente e 
sistema de monitoracao atraves de tela de LCD, com tendencias grafica e 
numerica; - Armazenamento de, no minimo, 2 formas de ondas simultaneas e 
em tempo real de fluxo, pressao ou volume e, no minimo, loop de pressao x 
volume; - Capacidade de monitoracao das tendencias de parametros no 
periodo minimo de 24 horas; - Sistema de compensacao de fugas. 
ACESSORIOS ACOMPANHANTES: - 1 (um) Pedestal, com rodizios e freios; - 
1 (um) Braco articulado; - Mangueiras necessarias para a conexao com os 
sistemas de gases medicinais; - 2 (dois) Circuitos para pacientes adultos, 
completos e autoclavaveis, em silicone com os sensores de fluxo 
correspondentes; - 2 (dois) Circuitos para pacientes pediatricos, completos e 
autoclavaveis, em silicone com os sensores de fluxo correspondentes; - 2 
(dois) Circuitos para pacientes neonatais, completos e autoclavaveis, em 
silicone com os sensores de fluxo correspondentes; - 2 (dois) 
circuitos/materiais reutilizaveis para nebulizacao sincronizada com a fase 
inspiratoria; - 10 mascaras para ventilacao nao invasiva tamanho adulto e 10 
tamanho pediatrico - 1 (um) umidificador termico de facil utilizacao com no 
minimo 3 ajustes diferentes para o nivel de temperatura com tamanho 
adequado para uso neonatal, pediatrico e adulto, e que seja compativel para 
uso com o modelo do ventilador ofertado, conforme declaracao constante no 
manual tecnico do umidificador ou do ventilador, publicado na ANVISA; - 2 
(duas) Jarras (camaras) de umidificacao autoclavaveis com capacidade 
maxima, durante a utilizacao, de 200 ml de agua; Devera ser apresentado o 
certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 
60601-1 e NBR-IEC 60601-2-12, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA;  

Código: 65.15.19.00100058-6  Descrição: COLPOSCOPIO, ginecologico 
Com as seguintes caracteristicasminimas: - camera de video acoplada, 
aumento da imagem em pelo menos 14 vezes, objetiva com distancia focal 
efetiva de ate 300mm, regulavel, regulagem da distancia interpupilar, pelo 
menos uma ocular ajustavel, campo de visao com diametro de pelo menos 
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18mm, fonte de luz fria com filtro verde e iluminacao halogena com pelo menos 
150 watts de potencia ou outra fonte de iluminacao de qualidade 
comprovadamente superior. - O equipamento deve possuir ajuste de cor e 
ajuste de brilho. - O equipamento deve possuir estativa de chao com rodizios 
adequados para locomocao segura do equipamento, capa de protecao da 
unidade optica, altura minima 85cm, altura maxima 140cm; braco articulavel 
possuindo pelo menos movimento vertical; Monitor de video colorido LCD com 
no minimo 17 polegadas, de alta definicao e no minimo 500 linhas de resolucao 
horizontal com ajuste manual de cores. - O equipamento deve ter a 
possibilidade de se conectar com histeroscopio. - Camera de video CCD 
compatível com o colposcopio com resolucao de pelo menos 470 linhas de 
resolucao.  

Código: 65.15.19.00100307-0  Descrição: CANULA, para lipoaspiracao, em 
aco, espessura de 2,5 mm, comprimento de 150mm, ponta furada tipo 2B(um 
furo acima e outro embaixo), para uso em aparelho de lipoaspiracao.  

Código: 65.15.19.00100446-8  Descrição: CANULA, para lipoaspiracao, em 
aco, espessura de 3 mm, comprimento de 200mm, ponta furada tipo 3G(um 
furo acima e outro abaixo) para uso em aparelho de lipoaspiracao.  

Código: 65.15.19.00100449-2  Descrição: CANULA, para lipoaspiracao, em 
aco, espessura de 3 mm, comprimento de 250mm, ponta em aro tipo 1LA(Para 
Celulite) para uso em aparelho de lipoaspiracao.  

Código: 65.15.19.00101570-2  Descrição: ASPIRADOR, ultra sonico, 
microprocessado, destinado a centros cirurgicos, com vibracao ultra sonica 
longitudinal das ponteiras. Sistema de vibracao para irrigacao e 
aspiracao/succao. Display digital. Pontas das pecas de mao fabricadas em 
titanio. Painel blindado a prova d'agua e caixa a prova de respingos. 
Frequencia de operacao nao inferior a 23 Khz. Filtro Bacteriano. Alerta de 
Falha de funcionamento da peca de mao e do pedal. Alerta de falha do sistema 
de resfriamento. Acompanha: Carrinho com rodizios para transporte com 
acomodacao segura para o equipamento; 01 pedal duplo impermeavel para 
acionamento das funcoes; 01 frasco para succao com tampa; 01 suporte para 
irrigacao; 02 pecas de mao ultra-sonicas anguladas esterilizaveis de 25 khz ± 2 
khz, sendo 01 longa e 01 curta; 02 pecas de mao retas esterilizaveis de 35 khz 
± 2 khz, sendo 01 longa e 01 curta; 02 pontas descartaveis laparoscopicas de 
25 khz ± 2 khz e conjunto de tubos coletores com 06 unidades;02 pontas 
descartaveis retas de 25 khz ± 2 khz e conjunto de tubos coletores com 06 
unidades;02 pontas descartaveis padrao de 25 khz ± 2 khz e conjunto de tubos 
coletores com 06 unidades; 02 pontas descartaveis curvas de 35 khz ± 2 khz e 
conjunto de tubos coletores com 06 unidades;02 pontas descartaveis padrao 
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de 35 khz ± 2 khz e conjunto de tubos coletores com 06 unidades; 02 cabos de 
conexao para peca de mao; 01 caixa de esterilizacao para as pecas de mao; kit 
de chaves de torque esterilizaveis para troca das pecas de mao; Devera ser 
apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas 
NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-2;  

Código: 65.15.19.00102455-8  Descrição: AUTOCLAVE, hospitalar, 
horizontal, com comando microprocessado, com remocao de ar por bomba de 
vacuo duplo estagio, com gerador eletrico de vapor incorporado. Equipamento 
esterilizador horizontal para esterilizacao por vapor saturado a alta temperatura 
sob pressao com 100% de umidade relativa. Para esterilizacao de artigos 
odonto medico hospitalares , porosos, líquidos, instrumentais termo resistentes 
empacotados ou nao. Com capacidade minima da camara interna de 360 litros. 
Com as caracteristicas minimas: CAMARA: Construida com dupla camara; 
Camara interna em aco inoxidavel AISI 316L ou qualidade superior, de pelo 
menos 6mm; Camara externa em aco inoxidável AISI 316L ou qualidade 
superior; Isolamento termico em fibra mineral ou la de rocha e revestimento 
externo em toda a sua extensao em aco inoxidavel; Superficie da camara 
interna com polimento padrao sanitario; Camara interna com uma entrada 
independente com uma polegada de diametro que permita alojamento de 
sensores de qualificacao. Todas as tubulacoes e conexoes do equipamento em 
aco inoxidavel AISI 316 ou qualidade superior PORTA(S):O equipamento 
devera possuir uma porta, tipo guilhotina, com abertura e fechamento 
automatico por elevacao vertical, atraves de sistema pneumatico , dotada de 
sistema de seguranca antiesmagamento mecanico e eletronico. Deve possuir 
sistema mecanico que garanta em caso de falhas do sistema eletronico a 
impossibilidade de abertura da porta quando ainda exista pressao positiva 
dentro da camara interna. A porta devera ser confeccionada nas paredes 
externas em aco inoxidavel AISI 304, ou qualidade superior, paredes internas 
em aco inoxidavel AISI 316L ou qualidade superior. O sistema de vedacao da 
porta devera ser realizado atraves de guarnicao de silicone pressurizada por ar 
comprimido. ACESSORIOS: 02(dois) racks para acomodacao de carga dentro 
da camara de esterilizacao, construidos em aco inoxidavel AISI 316 ou 
qualidade superior com acabamento sanitario; 02(dois) carros para transporte 
do rack, construidos em aco inoxidavel AISI 304 ou qualidade superior, com 
puxador de movimentacao protegido do calor, e quatro rodizios, sendo dois 
com freios. Cestos aramados em aco inoxidavel em AISI 316 em quantidade 
necessaria que permita realizacao de dois carregamentos completos de acordo 
com a capacidade de carga do equipamento. DEMAIS ACESSORIOS: 
Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessorios indispensaveis ao 
funcionamento do equipamento considerando a sua funcionalidade. SISTEMA 
PURIFICADOR DE AGUA: Por osmose reversa com caracteristicas minimas a 
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apresentar: Producao compatível com o consume da autoclave; Reservatorio 
com sistema de controle de nivel; Pre-filtro para sedimentos; Filtro de carvao 
ativado; Pos-filtro; Membrana de osmose reversa; Sistema automatico de 
funcionamento; Sistema automatico de protecao contra falta de agua 
IMPRESSORA: Acoplada e relatorio de impressao que conste valores 
de:Tempo de operacao; Ciclos; Fases de ciclos; Temperaturas; Pressões; Data 
e hora do ciclo; Falhas no processo; Interrupção do ciclo SISTEMA DE 
GERACAO DE VAPOR: Gerador de vapor eletrico, montado dentro do gabinete 
da autoclave, construida em aco inoxidavel ou superior. Devera ser provida de 
protecao eletrica atraves de disjuntores diferenciais residuais “DR”. 
Abastecimento de agua automatico atraves de bomba centrifuga. Resistencias 
eletricas blindadas em aco inoxidavel 316L ou superior. Equipado com 
manometro e valvula de seguranca em aco inoxidavel ajustada e lacrada com 
alavanca e com acionamento por gatilho. A producao do vapor deve ser 
compativel com o volume da camara e devera ser capaz de realizar o 
aquecimento do equipamento em no maximo 30 minutos , partindo da 
temperatura ambiente ate a temperatura propria para esterilizacao. O gerador 
de vapor deve ficar dentro do gabinete da autoclave com posicionamento que 
permita facil intervencao de manutencao principalmente nas resistencias 
eletricas e valvulas de seguranca. Devera ter dispositivo de seguranca para as 
resistencias eletricas, atraves de termostato ou outro dispositivo que atue em 
caso de sobreaquecimento VALVULAS DE COMANDO: Confeccionadas em 
aco inoxidavel AISI 316L ou qualidade superior. Deverao ser independentes e 
de acionamento pneumatico tipo pistao. COMANDO: Comando automatico, 
microprocessado, com programacao flexivel, composto de: Unidade de controle 
microprocessada; Sistema de controle de pressao da camara externa por 
transdutor de pressao; Sistema de controle de pressao/vacuo na camara 
interna por transdutor de pressao, em aco inoxidavel AISI 316L com 
compensacao eletronica de temperatura; Sistema de controle eletronico de 
temperatura na camara interna, atraves de sensor por tecnologia de 
termorresistencia tipo Platina, PT100 classe A . O sistema de indicacao de 
temperatura da camara interna devera ser digital com indicacao de temperatura 
em graus celsius. O comando devera ser acionado por display com tela touch 
screen, do tipo monocromatica, para visualizacao dos parametros do ciclo a ser 
efetuado, da programacao dos parametros do ciclo a ser processado e da 
operacao em processo. O comando deve permitir as operacoes: Possibilidade 
de senha individual para o operador; Escolha do ciclo de trabalho para 
esterilizacao de liquidos, instrumentais, borracha, tecido, vidrarias, containers, 
teste de hermeticidade entre outros, alem de permitir o ajuste da temperatura 
de trabalho com faixa minima de abrangencia variando de 105ºC à 134ºC e do 
tempo de esterilizacao. Programacao minima dos parametros do ciclo de 
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esterilizacao : tempo de esterilizacao; temperatura de esterilizacao; tempo de 
secagem; pressao da camara e número de pulsos; dispositivo para disparar o 
ciclo. O comando devera ter pelo menos as seguintes indicacoes luminosas e 
sonoras: Indicacao luminosa de equipamento em operacao; Indicacao luminosa 
e sonora de fim de ciclo; Indicacao luminosa e sonora de falha de sistema 
TIPOS DE CICLO:Ciclos de esterilizacao para uso geral, recomendados, 
especialmente para materiais texteis e outros materiais de pontos criticos de 
penetracao a vapor. Deve possuir no minimo 06 ciclos abertos e 09 ciclos 
programados nas temperaturas solicitadas. de 105ºC a 134ºC. Ciclo Pre 
Programados: Ciclo para verificacao da hermeticidade do sistema; Programa 
de ciclo para Prions; Programa de ciclo para Bowie Dick; Programa de ciclo 
para Ciclo Flash. Ciclo de Trabalho: Programa de ciclo para Texteis; Programa 
de ciclo para para instrumental ; Programa de ciclo para vidraria; Programa de 
ciclo para liquidos; Programa de ciclo para Borrachas O CICLO 
DISPONIBILIZADO EM MEMORIA DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS FUNCIONAIS: 1º pulso de vacuo; 1º entrada de vapor; 2º 
pulso de vacuo; 2º entrada de vapor; 3º pulso de vacuo; Esterilizacao: entrada 
de vapor para esterilizacao; descarga rapida para secagem; Secagem; Aeracao 
com ar esteril; Final do Ciclo. SISTEMA DE VACUO: Bomba de vacuo de duplo 
estagio, com selo de anel liquido (agua) , montado dentro do gabinete da 
autoclave. Capacidade para atingir no minimo 55mmHg de pressao de vacuo, 
com temperatura de agua a 25ºC SISTEMA DE SEGURANCA: Valvulas de 
seguranca em aco inoxidavel ajustadas e lacradas, com alavanca e com 
acionamento por gatilho, para as camaras de esterilizacao e gerador de vapor. 
O COMANDO DA AUTOCLAVE DEVERA PROPORCIONAR AS SEGUINTES 
CONDICOES MINIMAS DE SEGURANÇA: Nao havera partida do ciclo ou 
entrada de vapor na camara interna caso a porta nao esteja totalmente 
fechada; Impossibilidade de abertura da porta apos o inicio do ciclo; 
Impossibilidade de abertura da porta quando a camara interna estiver 
pressurizada; A fase de esterilizacao iniciara automaticamente somente 
quando as camaras externa e interna estiverem com os valores programados 
de pressao e com a temperatura da camara interna conforme definida para o 
processo; Indicacao na tela touch screen de falha, registro impresso da mesma 
e alarme luminoso e sonoro de pane no processo de esterilizacao para alertar o 
operador; O equipamento devera possuir dispositivo(botao) de emergencia 
para bloqueio de todas as funcoes. CARACTERISTICAS ELETRICAS: O 
EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO E CONSTRUIDO DE ACORDO 
COM AS NORMAS A SEGUIR: NBR 11816 – Esterilizacao – Esterilizadores a 
vapor com vacuo para produtos de saude; NR 13- Caldeiras e Vaso de 
Pressao; Certificacao ASME – para este tipo de equipamento; NBR ISO 17665-
1 - Esterilização de produtos para saude — Vapor. Parte 1: Requisitos para o 
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desenvolvimento, validacao e controle de rotina nos processos de esterilizacao 
de produtos para saude. .  

Código: 65.15.19.00103556-8  Descrição: INCENTIVADOR de volume 
inspiratorio adulto para reabilitacao pulmonar com duas colunas demarcadas 
sendo uma para incentivo visual e outra para demarcacao do paciente e swivel 
para aporte de O2.  

Código: 65.15.19.00104255-6  Descrição: FONTE, de luz xenon 300W, com 
as seguintes caracteristicas minimas: 1) Lampada Xenon 300W. 2) Vida util da 
lampada de no minimo 500 horas. 3) Indicacao da intensidade do fluxo 
luminoso. 4) Indicacao da quantidade de horas de uso da lampada. 5) Ajuste 
gradual da iluminacao. 6) Com no minimo uma saida para conexao do cabo de 
fibra otica padrao Storz. 7) 02 Cabos de fibra otica com diametro da guia de luz 
de no minimo 04 mm e comprimento de 3 metros para conexao com 
endoscopios; 8) 04 Lampadas Xenon 300 para utilizacao de no minimo 500 hs; 
9) Endoscopio rigido autoclavavel com as seguintes caracteristicas minimas: a. 
Angulo de visao de 30°; b. Diametro de 10 mm.  

Código: 65.15.19.00105498-8  Descrição: APARELHO, de anestesia p/ 
pacientes neo/ped e adult vent. eletronico, movel montado em polimero, mesa 
de trabalho, 2 gavetas bandeja superior 04 rodizios c/ trava; tela de lcd 10´4"; 
pode incorporar gases e etco2, visualiza nºS e curva de co2 na tela; sensor de 
fluxo ins e exp. s/ necessidade de troca, bateria c/ auton 60 min..acopla 02 
vapo, sistema inter-travamento impede a abertura simultanea; rotametros de 
gases integrados que permite ajuste para alto e baixo fluxo; fluxometro c/ 
ajuste, indicacao digital e grafica na tela, ajuste p/ uso em alto e baixo fluxo; 
escala de 0 a 10l/min p/ todos os gases, sistema que impede mistura hipoxica, 
com 25% de O2 na mistura O2/N2O e corte automatico de N2O na falta de O2; 
alarme p/ falha de fornecimento dos gases, visualizacao grafica dos 
fluxometros na tela valores de pressao pico,media e peep, vol min e corrente, 
freq. respiratoria fracao insp de O2. visualiza 2 curvas simultaneas, loops pxv e 
fxv p/ ver alteracao na complacencia; ventilador com fole ascendente c/ modos 
ventilatorios : vol e pressao controlada, pressao de suporte; simv a pressao e a 
vol; pressao de sup 5 a 60 cmh2o: pausa insp (ti) off, 5 a 60%; vol corrente: 20 
a 1500 ml; pressao insp 5 a 60 cm h2o; freq. 4 a 100 rpm; relacao i:e 4:1 a 1:8; 
peep: off 4 a 30 cm h2o; disparo a pressao -20 a -1 cmh2o; disparo a volume 
0,5 a 15 l/min; auto compensacao de complacencia, vol corrente, perdas e 
vazamentos; c/ alarmes: pressao,vol minuto e fio2 min. e max., seguranca p/ 
baixa pressao e baixo fluxo de o2; filtro valvular: canister unico capac de 1350 
ml; balao autoclavavel p/ ventilacao manual c/ braco; conexao de dispositivo 
antipoluicao incorporado c/ valvulas de seguranca; conj. de fole, campanula e 
circuito autoclavaveis incluindo canister e valvulas; todas as partes em contato 
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c/ o fluxo paciente desmontaveis pelo operador livre de latex; valv. de alivio e 
anti-asfixia. acomp.:02 vapo calibrados c/ compensacao de temp. e pressao 
capac de 250 ml cada, sistema intertravamento: 01 para iso, 01 para sevo 
acompanha:01 circuito completo adulto autoclavavel e 01 neo/ped, 01 mascara 
adulta, 01 infantil em silicone; 01balao adulto; 01infantil; 01 mangueira ar; 
01oxigenio; 01oxido nitroso. monitor de pacientes adu/ped e neo c/ parametros: 
ecg, resp, pni, spo2, temp., pi e analise de gases; modular; tela lcd colorida de 
12,1"; tendencias graficas e tabulares de 120hs; alarmes visuais e sonoros p/ 
parametros medidos (limites alto e baixo) c/ 03 niveis de prioridade, alarmes do 
monitor e acessorios, bateria c/ autonomia de 120 min; .param: ecg: monitora 
em 7 derivacões atraves de cabo de ecg 5 vias; faixa de medida: 15 a 350 
bpm; resol.: 1 bpm; detecta pulsos de marcapasso; analise de arritmias e 
segmento st; acompanha: 02 cabos de ecg 5 vias. respiracao: aquisicao da 
respiracao atraves da impedancia transtoracica, pelo cabo de ecg; faixa de 
medida da freq. respiratoria: 0 a 150 rpm; resol: 1 rpm; ajuste de alarme de 
apneia. pni: apresenta os valores de pressao arterial sistolica, diastolica e 
media; modos de medida: manual, automatico e stat; faixa da medida da 
pressao: 10 a 270 mmhg; resolucao: 1 mmhg; protecao contra pressao 
excessiva (acima de 300 mmhg); acompanha 02 extensões de ar, 03 
bracadeiras ped, 02 infantis, 03 adulto, 01 adulto grande, 01 adulto coxa. 
oximetria: c/ curva pletismografica; faixa de saturacao de spo2: 1 a 100 %; 
resolucao: 1 %; faixa da freq.de pulso (fp): 20 a 254 bpm; resolucao: 1 bpm; 
acompanha 02 extensoes p/ sensor de spo2, 02 sensores de spo2 reut. adulto 
"clip", 01 sensor de spo2 reutil ped/neo "y". dois canais de temperatura; permite 
a medida da temp p/ sensor na pele do ou cavidades do paciente, faixa temp: 0 
a 50 °c; resolucao: 0,1 °c; acompanha 01 sensor de temp reutilizavel tipo pele, 
01 sensor de temp reutilizavel tipo reto/esofago. pressao invasiva: possui 2 
canais de pi; permite a indicacao e selecao dos locais onde o parametro e 
medido: art, pa, pvc, pic, etc.; faixa de medida: -50 a 300 mmhg; resolucao de: 
1 mmhg. gases: metodo de absorcao p/ infravermelho; identificacao automatica 
e quantificacao do gas anestesico medido; co2 e n2o; mede os seguintes 
gases: desflurano, isoflurano, enflurano, sevoflurano, halotano; alarma apneia; 
acompanha 01 kit de acessorios e consumiveis p/ os parametros de gases 
anestesicos e (capnografia).  

Código: 65.15.19.00105671-9  Descrição: BALDE, a chute, em aco 
inoxidavel, base confeccionada em fibra de vidro (fiberglass) sob rodizios e 
capacidade para 05 litros. 

Código: 65.15.19.00013000-1 Descrição: AUTOCLAVE horizontal, 
capacidade aproximada 54 litros, comando digital automatico, 
microprocessado, programado para 02 ciclos, 121 a 134 graus Celsius, 
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admissao ar filtro hidrofobo, monovacuometro indicador de pressao interna 
camara, esterilizacao a vapor agua saturado sob pressao, remocao de ar por 
purgacao, producao vacuo sistema venturi, gerador de vapor interno, 
reservatorio de agua com capacidade aproximada 20 litros, camara interna em 
aco inox 316 L, acabamento polido sanitario, gabinete em aco carbono, pintura 
eletrostatica, epoxi po, cor cinza, acabamento fosco, com 01 porta dobradica, 
sistema de vedacao guarnicao em silicone, travamento rosqueado, sistema de 
seguranca anti funcionamento com porta aberta, sistema de controle de 
pressao, valvula de seguranca calibrada e lacrada, resistencia inox, 4.000 
watts, 220 volts, 60Hz; acompanhado de tratamento e purificacao de agua por 
osmose reversa, para aplicacao em processo de esterilizacao a vapor 
capacidade para 30 litros/hora, 110/220 volts. Devidamente registrado no 
departamento competente do Ministerio da Saude, com assistencia tecnica 
local. 

Código: 39.20.00.00023904-6  Descrição: CARRO, plataforma, lastro em 
chapa de aco, capacidade 800 kg, dimensoes 0,80 x 1,50 m, rodas 
pneumaticas anteriores moveis e traseiras fixos, suporte para locomocao, com 
sistema de freio.  

Código: 39.20.00.00130400-3  Descrição: EMPILHADEIRA, eletrica, 
tracionada, capacidade de carga nao inferior a 1200 Kg Dados tecnicos: - 
Comprimento util do garfo minimo de 1100mm - Largura externa do garfo 
minimo 550mm - Movido a Bateria de 12v recarregavel - Autonomia minima de 
4 horas apos recarga total - Com motor de tracao - Com motor de elevacao - 
Com carregador de bateria - Com freio de estacionamento.  

Código: 39.20.00.00132701-1  Descrição: CARRO, de carga, para 
transporte, capacidade 150 kg, deve possuir estrutura em aco, zincado, duas 
rodas macicas, base dobravel, largura 26 cm, comprimento 37,5 cm.  

Código: 39.20.00.00135389-6  Descrição: CARRO, plataforma, lastro em 
chapa de aco, capacidade minima de 1000 kg, dimensoes 0,80 x 1,50 m, rodas 
de borracha macica anteriores moveis e traseiras fixos, suporte para 
locomocao, com sistema de freio.  

Código: 83.20.00.00112599-0  Descrição: ROLO, de espuma ortopedica 
D33, em corvir, na cor azul, dimensoes de 60 x 23 cm. Embalagem com dados 
de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 83.20.00.00112601-6  Descrição: ROLO, de espuma ortopedica, 
D33, em corvin, na cor azul, dimensoes de 46 x 16 cm. Embalagem com dados 
de identificacao do produto e marca do fabricante.  
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Código: 83.20.00.00113387-0  Descrição: ROLO, de espuma ortopedica 
D33, em corvin na cor azul, formato de meia lua, dimensoes de 60 x 23 cm. 
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.20.09.00005319-8  Descrição: COMPRESSOR, de ar, uso 
odontologico, isento de oleo, capacidade reservatorio de 60 litros, revestimento 
interno anti-oxidante, dois motores com potencia mínima total de 2,26 HP.  

Código: 65.20.11.00014492-4  Descrição: BOMBA, de vacuo uso 
odontologico, com sistema de succao de alta potencia flange rotor e tampa em 
bronze resistente a corrosao registro esferico de pvc para regulagem da succao 
selo mecanico de vedacao cobertura acustica em aco fosfotizado e 
pintadoresistente a corrosao potencia de succao de 500mm/hg com vazao de 
200 litros/minutos para cadeira odontologica para ate 4 consultorio motor 
eletrico com protetor termico e eixo central em aco inoxidavel succao com 
saida para esgoto de agua e ar separados. 

Código: 65.20.11.00021428-0  Descrição: SONDA, de NABERS, de uso 
odontologico, em aco inox, para exame de furca.  

Código: 39.20.19.00011262-3 Descrição: CARRO, para transporte de 
material, 03 planos, estrutura total em aco inox AISI 304, liga 18,8, dimensoes 
totais aproximadas 850 mm (comprimento) x 500 mm (largura) x 900 mm 
(altura), com tres bandejas em aco inox de dimensoes 801 mm ( comprimento ) 
x 450 mm (largura) x 100 mm (profundidade), bordas viradas, cabeceiras com 
estrutura tubular, secao quadrada, dimensoes aproximadas 25 mm x 25 mm; 
com 01 guidao; deslizamento sob quatro rodizios multidirecionais, borracha 
macica, diametro aproximado 90 mm, sistema frenagem instantanea, variacao 
dimensoes nao superior a 5%.  

Código: 39.20.19.00095667-8 Descrição: CARRO, para transporte de roupa 
limpa, para leitos e outros ambientes; deve possuir dois puxadores; possuir pes 
com rodizio de no minimo 4 polegadas; deve ter no minimo 2 portas e possuir 
armario com divisorias e ser cosntruido em aco inoxidavel; ter dimensoes 
minmas de 1120 x 560 x 850mm.  

Código: 65.20.19.00001757-4  Descrição: PORTA, agulha, uso 
odontologico, de Matiheu, em aco inox, 17 cm.  

Código: 65.20.19.00003856-3  Descrição: ESPELHO, uso odontologico, 
bucal, para cabo rosqueavel, plano, numero 03  

Código: 65.20.19.00004205-6  Descrição: ALAVANCA, uso odontologico, 
curva inox, para adulto, n. 302, ponta biselada.  

Código: 65.20.19.00008131-0  Descrição: ESPATULA, uso odontologico, de 
insercao, em aco inox, tamanho padrao.  
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Código: 65.20.19.00008132-9 Descrição: ESPATULA, uso odontologico, para 
manipulacao, em aco inox, n. 24.  

Código: 65.20.19.00008133-7  Descrição: ESPATULA, uso odontologico, 
para manipulacao, em aco inox, n. 36.  

Código: 65.20.19.00008262-7  Descrição: CABO, uso odontologico, para 
espelho dental, em aco inox, rosqueavel, tamanho padrao. Embalagem com 
dados de identificaco do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.20.19.00010170-2  Descrição: SERINGA, uso odontologico, 
carpule, em aco inox, para anestesia.  

Código: 65.20.19.00011060-4  Descrição: FORCEPS, uso odontologico, 
para adulto, n. 18 L.  

Código: 65.20.19.00014665-0  Descrição: FORCEPS, uso odontologico, n. 
17, para exodontia.  

Código: 65.20.19.00014669-2  Descrição: FORCEPS, uso odontologico, n. 
65, para exodontia.  

Código: 65.20.19.00014670-6  Descrição: FORCEPS, uso odontologico, n. 
69, para exodontia.  

Código: 65.20.19.00016126-8  Descrição: CALCADOR, uso odontologico, 
simples, para endo, em aco inox, n. 01.  

Código: 65.20.19.00016127-6  Descrição: CALCADOR, uso odontologico, 
simples, para endo, em aco inox, n. 02.  

Código: 65.20.19.00021181-8  Descrição: CADEIRA, odontologica, 
automatica, com comando de pe, mocho odontologico com elevacao a gas, 
unidade auxiliar com 02 sugadores, seringa triplice, refletor com no minimo 
20.000 lux e equipo carter com rodizio, com tres terminais: sendo um para 
seringa triplice, um para alta rotacao e um para o micro motor com ponta-reta 
ou para o contra-ângulo. 

Código: 65.20.19.00068825-8  Descrição: FORCEPS, uso odontologico, nº 
3, infantil, para exodontia, em aco inoxidavel.  

Código: 65.20.19.00068853-3  Descrição: TESOURA, serrilhada, uso 
odontologico, para corte de fios de aco.  

Código: 65.20.19.00068860-6  Descrição: ABRIDOR, de boca, tipo Molt, 
adulto, parte ativa em latex, estrutura em aco inoxidavel, uso odontologico, 
resistente a fratura e corrosao.  

Código: 65.20.19.00105388-4  Descrição: AUTOCLAVE, hospitalar, 
horizontal, para odontologia, com capacidade minima de 20 litros e maxima de 
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25 litros, comando digital automatico, microprocessado, programacao para no 
minimo os 02 ciclos, 120 e 134 graus celcius, admissao de ar com filtro 
hidrofobo, indicacao de vacuo, indicador de pressao na camera interna, 
sistema de controle de pressao, esterilizacao a vapor de agua saturado sob 
pressao, remocao do ar por purgacao, gerador de vapor interno, reservatorio 
de agua com capacidade minima de 4 litros e maxima de 15 litros, camera 
interna em aco inoxidavel, acabamento polido sanitario, gabinete em aco 
carbono, pintura eletrostatica, epoxi, cor cinza ou branca, acabamento fosco, 
com uma porta dobradica com fechamento com dispositivo que possua sistema 
de vedacao com guarnicao em silicone, travamento rosqueado, sistema de 
seguranca que nao permite o funcionamento com porta aberta, sistema de 
controle de pressao, valvula de seguranca calibrada e lacrada, resistencia inox, 
O equipamento deve ser fabricado em conformidade a norma ABNT-EB 2115.  

Código: 65.20.19.00105622-0  Descrição: AMALGAMADOR, uso 
odontologico, dosador e misturador automatico para amalgama, com: - 
Temporizador eletronico com escala de 0 a 60 segundos e divisoes de 1 
segundo - Programacao do tempo (memoria) automatica ao final de cada 
operacao, permitindo repetibilidade do tempo solicitado - Dosador e misturador 
hermetico autoajustavel, que evite contaminacao externa pelo mercurio. - 
Volume de mercurio (Hg) ajustado atraves de regulador - Capsula de mistura 
com borracha interna, que previna o incrustamento de residuos de amalgama, 
e possibilite uma homogenizacao. - Capa injetade em ABS com pelicula em 
poliuretano - Base metalica em liga de dura-aluminio  

Código: 65.20.19.00105802-9  Descrição: ESPELHO, uso odontologico, 
bucal, para cabo rosqueavel, plano, numero 05  

Código: 65.20.19.00105895-9  Descrição: TURBINA, uso odontologico, de 
alta rotacao, cabeca arredondada, encaxe com dois furos, refrigeraçao por 
spay triplo, rolamento metalico de esferas, sistema friction grip, peso 44g, 
consumo de ar 42 L/MIN, diametro da cabeca 11MIN, consumo de agua no 
spray 42 ML/MIN, nivel sonoro 69db, altura da cabeca 10.8 FG MM, material 
em aluminio esterelizavel em autoclavel ate 135C por mais de 1000 ciclos. 
Rotacao minima de 280.000 rpm e maxima de 380.000 rpm. Presao de entrada 
32 libras /pol 2. 

Código: 83.20.19.00100074-8 Descrição: CUNHA, para fisioterapia, de 
espuma ortopedica D50, forrado com corvin, na cor azul, dimensoes de 58 x 31 
cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  

Código: 65.20.20.00010661-5  Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR, uso 
odontologico, com emissao de luz LED, ponteira autoclavavel, potencia minima 
acima de 5000 nw/cm2, comprimento de onda entre 450 e 480 nm, tempo 
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programavel de 10 em 10 segundos, ate 100 segundos, com "bip" sonoro a 
cada 10 segundos, 3 niveis de potencia programaveis, com protetor ocular.  

Código: 65.20.20.00011453-7  Descrição: SACA, protese, uso odontologico, 
em aco inox, com cinco pontas.  

Código: 65.20.21.00001878-3  Descrição: ESPATULA, uso odontologico, de 
manipulacao, em aco inox.  

Código: 23.10.00.00130076-8  Descrição: VEICULO, de passageiro, 
carroceria pick up, para transporte de tecnicos e equipamentos em viagem, 
motorizacao minima 2.0, cabine dupla, movido a diesel, tracao 4 x 2, ar 
condicionado com garantia de fabrica, direcao hidraulica, capacidade para 05 
ocupantes, na cor branca e com pintura da logomarca padrao BAHIA 
GOVERNO TERRA DE TODOS NOS USO EXCLUSIVO EM SERVICO, na 
lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS TECNICOS: - Motorizacao 
minima 2.0 - Tracao 4 x 2 - 4 cilindros - Potencia liquida maxima nao inferior a 
115 cv - Capacidade do tanque de combustivel nao inferior a 60 litros - 
Transmissao minima 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re - Banco 
individual para motorista ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - 
Chapa protetora do motor e carter - Direcao Hidraulica - Ar-Condicionado - 
RADIO, AM/FM, com CD player, reproducao MP3, memoria para estacao de 
radio, potencia maxima nao inferior a 40 Watts x 4. - Conjunto de Autofalantes 
de acordo com o modelo do veículo LOGOMARCA PADRAO - Dimensoes 60 x 
35 cm, em fundo branco. - Logomarca do Governo do Estado da Bahia, nas 
cores: azul pantone 287C, azul pantone 289C, vermelho pantone 1797C e 
pantone black C. INSCRICOES: BAHIA - Fonte Myriad Pro - Bold (Alterado o 
kerning manualmente) GOVERNO - Fonte Myriad Pro - Semibold TERRA DE 
TODOS NOS - Fonte Myriad Pro - Bold USO EXCLUSIVO EM SERVICO - 
Fonte Frutiger Bold - Tinta vinílica preta brilhante nos textos; - Pintado com tinta 
automotiva e compressor; - Distancia mínima em relação aos limites da porta 
do veiculo de 0,4x, sendo x = largura da logomarca; - As inscrições "TERRA 
DE TODOS NOS" e "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" devem ser 
eqüidistantes em relação ao friso, quando este existir no veículo. - Demais 
informacoes constantes no sitio: www.comunicacao.ba.gov.br -Devera ser 
plotado nas laterais superior traseira (direita e esquerda) do veiculo, a sigla do 
Orgao ou Entidade contratante constante na AFM (Autorizacao de 
Fornecimento de Material). Tipo de fonte: Arial Tamanho: 16,5 Altura: 4,3cm 
Cor: Preta - Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas 
caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou 
adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de 
fabrica. - O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que 
estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN. 
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CONDICOES DE FORNECIMENTO: - O veiculo a ser entregue devera ser 0 
KM, devendo ter como Ano/Modelo de fabricacao, o indicado no edital da 
licitacao. - O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua 
totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no 
posto de combustivel mais proximo da concessionaria. - Devera ser 
apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e 
modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura 
da licitacao.  

Código: 23.10.19.00098268-7  Descrição: VEICULO, adaptado, tipo 
Ambulancia para suporte basico, simples remocao de pacientes sem risco de 
vida - tipo A, motorizacao minima 1.6, pick-up, bi-combustivel (gasolina e 
alcool), 02 portas, na cor branca, com pintura da logomarca padrao - 
GOVERNO DA BAHIA, na lateral das portas dianteiras do veiculo. DADOS 
TECNICOS: - Motorizacao minima 1.6 - 4 cilindros - Potencia liquida maxima 
nao inferior a 95 cv - Torque liquido maximo nao inferior 14,2 kgfm/2.250 rpm - 
Velocidade maxima nao inferior a 150 km/h - Sistema de alimentacao injecao 
eletronica - Capacidade do tanque de combustivel nao inferior a 52 l - 
Transmissao 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re - Capacidade de 
carga nao inferior a 685 kg. ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de borracha - 
Chapa protetora do motor e carter ADAPTACAO: Capota do compartimento do 
paciente em PRFV - Plastico Reforcado com Fibras de Vidro. - O 
compartimento do paciente deve possuir uma altura minima de 1,40 cm na area 
do paciente, medidos desde o piso ate o forro do teto. - Projecao sobre a 
cabina com perfil aerodinamico. - 02 (duas) portas traseiras com limitador de 
abertura em aco. - Vedacao das portas com perfil de borracha tipo poli-bulbo. - 
Sistema de fechamento atraves de fechos e macanetas. - Quando as portas 
forem abertas, as dobradicas, macanetas e limitadores de porta nao devem 
projetar-se na area de acesso. - Nas areas interiores superiores das molduras 
de portas, devem ser colocados protetores estofados para amortecer o impacto 
na cabeca de pacientes ou tripulacao. Estes protetores devem ser usados em 
outras areas que poderao causar este tipo de acidente. - As macanetas das 
portas internas devem ser projetadas e montadas de forma a nao permitir sua 
operacao de modo acidental ou quando utilizada como alca de apoio. 
Luminaria fluorescente no compartimento traseiro com interruptor 
independente, 12VCC/15 Watts. - Luz dicroica sobre a cabeceira da maca. - 
Pintura na cor original da cabina. - Piso traseiro do compartimento do paciente 
em fibra, envolvendo todas as laterais, painel frontal e piso com trilho para 
maca, sendo totalmente lavavel. - Janelas laterais corredicas, nas dimensoes 
400 mm (altura) x 870 mm (comprimento), com vidros serigrafados, sendo a 
parte frontal corredica. - Vidros das portas traseiras com pelicula branca e 
janelas corredicas para ventilacao. - Exaustor e Ventilador no teto. - Banco 
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para assistente no lado esquerdo do compartimento do paciente, para dois 
acompanhantes, forrados em courvin cinza. - Maca retrátil totalmente 
confeccionada em duraluminio; instalada longitudinalmente no salao de 
atendimento; com dimensoes de no minimo 180cm de comprimento, largura 
minima de 56 cm, altura maxima recolhida 38 cm, com a cabeceira voltada 
para frente do veiculo; com pes dobraveis, sistema escamoteavel; provida de 
rodizios confeccionados em materiais resistentes a oxidacao, com pneus de 
borracha macica e sistema de freios, com cinto de seguranca e travas. - 
Compartimento do paciente com no minimo, 2m de comprimento. - Armario 
frontal no compartimento do paciente com portas corredicas, sobre o 
compartimento do motorista (cabine) para porta objetos. Todas as portas 
devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontanea das mesmas 
durante o deslocamento do veiculo - Janela de comunicacao localizada entre o 
compartimento do motorista e o do paciente. Suporte duplo para cilindro de 
oxigenio de 07 (sete) litros. - Cilindro de oxigenio de 07 (sete) litros. - 02 (dois) 
fluxometros. - Suporte para soro e plasma instalado no teto do compartimento 
do paciente. - Regua tripla completa com aspirador, umidificador e mascara. - 
Sinalizador acustico visual, em formato octogonal com lentes em policarbonato 
vermelho e branco transparente. - Kits rotativos com lampadas de 21W 
acionados por motores independentes, montados sobre perfil em aluminio 
estrudado para fixacao atraves de suporte na capota do veiculo. - Sirene 
eletromecanica no compartimento central da barra de luz. INSCRICOES: - 
Frente: no capo: nome AMBULANCIA escrito de forma invertida em fonte Arial 
Bold com comprimento de 1,00m na cor vermelha, centralizado na horizontal e 
distante a 20cm da extremidade do capo, na vertical; - Fundo: nas janelas: 
logomarca do SUS com 35cm de altura na cor Pantone 280C ou c:100 m:68 y:0 
k:12, centralizada em relacao a janela tanto na vertical quanto na horizontal; - 
Logomarca padrao do Governo do Estado da Bahia com 35cm de 
comprimento, nas cores azul pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho 
pantone 485C, com inscricoes GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS 
e SECRETARIA DA SAUDE nas fontes Times Ten roman, centralizado em 
relacao a porta tanto na horizontal quanto na vertical. - Espaco de 35 x 20cm 
destinado a logomarca do Municipio, centralizada em relacao a porta tanto na 
vertical quanto na horizontal. Laterais: - Na porta: logomarca padrao do 
Governo do Estado da Bahia com 58cm de comprimento, nas cores azul 
pantone 288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485C, com inscricoes 
GOVERNO DA BAHIA TERRA DE TODOS NOS e SECRETARIA DA SAUDE 
nas fontes Times Ten Roman, centralizado na horizontal e na vertical, 
considerando a extremidade da faixa vermelha em curva. - Nome 
AMBULÂNCIA em fonte Arial Black e espacamento entre caracteres de 50% 
com comprimento de 1,00m na cor vermelha, distante da extremidade superior 
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do veiculo em 15cm e centralizado na horizontal, considerando a extremidade 
da faixa vermelha em curva. - Logomarca do SUS com 35cm de altura na cor 
Pantone 280C ou c:100 m:68 y:0 k:12, centralizada em relacao ao nome 
ambulancia e distante deste 15cm. - Faixas em curva nas cores azul pantone 
288C, azul pantone 300C e vermelho pantone 485C, conforme contornos e 
dimensoes estabelecidos no presente anexo. - Espaco de 35 x 20cm destinado 
a logomarca do Municipio, centralizado em relacao a area destinada. OBS: o 
layout devera ser fielmente observado quando da padronizacao da ambulancia 
e podera ser pintado com tinta automotiva ou adesivado. Os veiculos cotados 
nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao 
podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a 
comprometer o desempenho original de fabrica. - O pagamento sera efetuado 
para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco de 
Informacoes Nacionais - BIN. CONDICOES DE FORNECIMENTO: - O veículo 
a ser entregue devera ser 0 KM, devendo ter como Ano/Modelo de fabricacao, 
o indicado no edital da licitacao. - O veiculo devera ser entregue com o tanque 
abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o 
abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da 
concessionaria. - Devera ser apresentada a tabela temparia de servicos e 
catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou 
xls, vigente na data de abertura da licitacao.  

Código: 03.23.19.00100962-1  Descrição: CONFECCAO DE TATAME, para 
fisioterapia, em madeira de lei, forrado em courvin antialergico,na cor azul, nas 
dimensoes 3,10 x 2,10 x 50cm de espuma D45 ortopedica, pes redondos em 
aco inox com 10 cm de altura .Com fornecimento de todo material.  

Código: A Descriçao: Aparelho Bonet: Aparelho duplopara a execução de 
exercícios unilateral ou bilateral, alternado e simultâneo, em aço, encosto fixo, 
apoios laterais para mãos, controle de resistências por meio de pesos 
graduáveis.  

Código: A1 Descriçao: VIDEOPROCESSADORA, de imagem, compativel 
com gastroscopios, colonoscopios, duodenoscopios, e broncoscopios com 
identificacao automática do endoscopio conectado, imagem ampliada 
reproduzida no monitor, imagem colorida de alta resolucao que permite 
congelamento de imagem, selecao de iris, ajuste de sensibilidade e outros, 
entrada de dados do paciente atraves de teclado ou emulador de teclado na 
tela, saidas no formado RGB (para monitor e printer), video composto, Y/C 
(para video cassete S-VHS), desejavel saida de videocomponentes ou video 
digital. Funcoes de processamento eletronico para melhoramento da imagem, 
memoria de ajuste de branco e memoria de endoscopias realizadas, desejavel 
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dispositivo de controle remoto que permitem congelar, capturar e gravar a 
imagem em periféricos. 

Código: B Descriçao: APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA, Digital, para 
exames gerais, cardiologicos e transesofagicos em tempo real, com doppler 
colorido. Com as seguintes caracteristicas minimas: - O equipamento devera 
possuir plataforma totalmente digital com monitor de alta resolucao de no 
minimo 15", com varredura nao entrelacada, montado sobre rodizios, 
trasportavel; - O equipamento de ultra-som devera realizar exames abdominais, 
obstetricos, ginecologicos, vasculares, urologicos, musculo-esqueletico, 
pequenas partes (tireoide, testiculo) e exame transfontanela; - Sistema de auto 
foco (focalizacao automatica). A selecao dos transdutores devera ser 
totalmente eletronica, permitindo a conexao de tres transdutores, sem 
adaptacao e selecionaveis pelo painel de comando; - O equipamento deve 
permitir a conexao de no minimo tres transdutores simultaneamente em portas 
ativas; - Os transdutores deverao permitir o mapeamento colorido do fluxo 
sanguineo com alta resolucao e em tempo real; - Calculo automatico de 
doppler em tempo real; - O equipamento devera possuir ainda: Harmonica 
tecidual - THI compativel com os transdutores convexos e setoriais; Funcao 
PAN/ZOOM com imagem congelada e em tempo real, com movimentacao de 
imegem em varios angulos e capacidade de ampliacao de 8 vezes (no minimo); 
- O HD interno deve ter capacidade de armazenamento de no minimo 80Gb; - 
Deve ter compatibilidade com o protocolo DICOM 3.0; Caracteristica da 
imagem: - Modos minimos de imagem: B, D, M, BB, BM; Imagem em tempo 
real simultanea dos modos (triplex): B, Doppler, Doppler pulsado (espectral); - 
Inverso de imagem: esquerda/direita, cima/baixo e rotacao da imagem. 
Memoria para armazenar, no minimo, 511 imagens em cine; - todos os 
transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color 
Doppler, Power Doppler e Doppler Pulsado; - Modo B: distancia, area, 
circunferencia, volume, angulo, medida de quadril, distancia paralela; - Modo 
M: distancia, rampa (tempo, distancia e aceleracao) e frequencia cardiaca; - 
Doppler: velocidade, tempo, aceleracao e frequencia cardiaca com tracada 
automatico, gradiente de pressao e area valvar; 01 Unidade de Doppler 
Continuo (CW), 01 Unidade Doppler Tecidual - TDI, 01 Unidade de 
mapeamento em cores, 01 Unidade de Color Angio, 01 Unidade THI - 
Harmonica de Tecido, 01 Unidade Stress Echo incorporado ao equipamento, 
01 Unidade de ECG + PCG + Cabos e Conexaoes. Transdutores - Eletronico 
Linear multifrequencial com frequencias na faixa de 5,7 a 9,0 MHz para 
pequenas partes (mama), tireoide e outros) e vascular; 01 Transdutor 
eletronico setorial Phased pediatrico com frequencia de 3.7 a 6,0 MHz, 01 
Transdutor Setorial Phased cardio adulto de 2,5 a 5,0 MHz; 01 (um) transdutor 
eletronico multifrequencial linear para exame muscular, pequenas partes e 
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vascular, com faixa de frequencia entre 5,7 a 9 MHz - 01 (um) transdutor 
eletronico convexo para ginecologia, abdominal e obstetricia, com faixa de 
frequencia entre 2 a 5 MHz - 01 (um) transdutor eletronico setorial Phased 
adulto para cardiologia com faixa de frequencia entre 3,7 a 6 MHz - 01 (m) 
transdutor eletronico tipo caneta para doppler cardiologico com frequencia 
central de 2 MHz - 01 (um) transdutor eletronico transesofagico cmom faixa de 
frequencia cujo valor minimo seja de pelo menos 4 MHZ e cujo valor maximo 
seja de pelo menos 5 MHZ . Outros acessorios: - 01 Unidade de gravacao de 
CDR/RW e DVD-R/RW; - Entradas USB; - 01 Suporte para printer 
Preto/Branco, 01 video printer preto e branco, - suporte para video Printer 
colorida; 01 video printer colorida; - O equipamento deve vir acompanhado de 
estabilizador tipo nobreak compativel com o equipamento e autonomia de, no 
minimo, 30min ligado a carga nominal.  

Código: B1 Descrição: Colpovirgoscópio Não encontrado especificação Este 
recurso propedêutico não requer anestesia, pode ser aplicado no próprio 
consultório e permite o exame das paredes vaginais e da portio. Prático no 
exame de crianças, adolescentes, virgens e portadoras de estenoses vaginais. 

Código: C Descriçao: Balancim, Para treino de equilíbrio. Armação em 
pintura eletrostática (branco azulado) com pés pretos, madeira tipo 
compensado 15 mm com borracha preta antiderrapante (proteção fixada na 
lateral da madeira para que não ocorra colisão da mesma com a armação), 
correntes zincadas.  

Código: C1 Descriçao: CAMA FAWLER 4 MOTORES, CABECEIRA/PESEIRA 
E GRADES INJETADAS, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS E BALANÇA 
INFANTIL, CABECEIRA E PESEIRA: Estruturada nas laterais em material 
injetado em poliuretano.CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço 
retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de 
alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 
3,2mm, perfilados em U.ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em 
tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS 
termo-conformado rádio-transparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos 
comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção,blindados, 
tensão elétrica de acordo com a unidade contemplada, com unidades de 
bateria 24 V 2 Ah, recarregável. Equipada com sistema de acionamento para 
que, em casos de emergência o Cliente fique na posição horizontal. GRADES 
LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na 
perna,de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a 
cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo 
da cama, com trava de segurança e sistema de embutí-las sob o leito. 
CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 
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controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da 
cama, com acionamento interno e externo, 1controle digital localizado na 
peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos 
movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-
CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de 
parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem 
condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um 
único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento 
livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para 
longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. 
DIMENSÕES MINIMAS INTERNAS: comprimento 130 cm, largura 65 cm, 
altura ajustável de 56 cm até 130 cm. Acompanha colchão nas dimensões da 
cama, revestido em material de fácil higienização e impermeável com costura 
vulcanizada e mesa para refeição. Leito rádio-transparente em laminado de alta 
pressão. Leito perfurado em chapa de aço - Suporte para cilindro oxigênio - 
Suporte para soro - Bateria para cama e/ou balança - Luz noturna e chamada 
de enfermaria. DIMENSÕES EXTERNAS: 1,67 x 1,05.  

Código: D Descriçao: Balança antropométrica digital com bioimpedância: 
percentual de gordura, massa magra e hidratação e taxa de metabolismo.  

Código: D1 Descriçao: Lipoaspirador Completo correção de lipodistrofia. 
Modelo Vibro Atonos, ou similar.  

Código: E Descriçao: BT-1100/360 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOSREFRIGERAÇÃO 
- Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A 
isento de CFC. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta 
acima de 8ºC, falta de energia elétrica, ambas com tecla de inibição para 
silenciar o buzzer por 10 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, 
com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador 
eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de 
um toque. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via 
central telefônica, linha fixa direta ou celular, para até três números sempre que 
o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE 
EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, mantendo todas as 
funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para 
até 32 horas. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a 
bateria selada. DATA-LOGGER - Software de gerenciamento que emite 
relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos. Permitindo o 
gerenciamento remoto à distância da câmara através da internet. 
CAPACIDADE INTERNA - 360 LITROS, ou similar  
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Código: F Descriçao: BT-1100/500 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOS 
REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás 
ecológico R-134 A isento de CFC. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, 
temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, ambas com tecla de 
inibição para silenciar o buzzer por 10 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 
3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - 
Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, 
acionadas através de um toque. DISCADOR - Sistema automático que realiza 
ligações telefônicas via central telefônica, linha fixa direta ou celular, para até 
três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. 
SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, 
com autonomia para até 30 horas. Montado na parte inferior da câmara, com 
gaveta móvel para a bateria selada. DATA-LOGGER - Software de 
gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive 
retroativos. Permitindo o gerenciamento remoto à distância da câmara através 
da internet. CAPACIDADE INTERNA - 500 LITROS. ou similar. 

Código: G Descriçao: CAMA FAWLER 4 MOTORES, CABECEIRA/PESEIRA 
E GRADES INJETADAS, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS E BALANÇA 
INFANTIL, CABECEIRA E PESEIRA: Estruturada nas laterais em material 
injetado em poliuretano.CHASSI: Base construída em perfis de tubo de aço 
retangular 50 x 30 x 2,5mm, totalmente revestida em material termoplástico de 
alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 
3,2mm, perfilados em U.ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em 
tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x30 x 2,0mm, totalmente revestido em ABS 
termo-conformado rádio-transparente de alto impacto. MOTORES: Movimentos 
comandados por 4 motores, dotados de fim de curso para proteção,blindados, 
tensão elétrica de acordo com a unidade contemplada, com unidades de 
bateria 24 V 2 Ah, recarregável. Equipada com sistema de acionamento para 
que, em casos de emergência o Cliente fique na posição horizontal. GRADES 
LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na 
perna,de atuação independente, estruturada em poliuretano injetado, fixadas a 
cama, móveis pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo 
da cama, com trava de segurança e sistema de embutí-las sob o leito. 
CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 
controles digitais localizados em duas grades laterais existentes no dorso da 
cama, com acionamento interno e externo, 1controle digital localizado na 
peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos 
movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-
CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 4 cantos da cama para proteção de 
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parede. RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem 
condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um 
único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento 
livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para 
longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. 
DIMENSÕES MINIMAS INTERNAS: comprimento 200 cm, largura 90 cm, 
altura ajustável de 56 cm até 130 cm. Acompanha colchão nas dimensões da 
cama, revestido em material de fácil higienização e impermeável com costura 
vulcanizada e mesa para refeição. Leito rádio-transparente em laminado de alta 
pressão. Leito perfurado em chapa de aço - Suporte para cilindro oxigênio - 
Suporte para soro - Bateria para cama e/ou balança - Luz noturna e chamada 
de enfermaria. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,37 x 1,05.  

Código: H Descriçao: Cicloergômetro portátil: É uma bicicleta portátil, 
composta por dois pedais e uma base que os sustenta.Para exercícios dos 
membros inferiores, com pedal, ajuste da resistência, leve e fácil de ser 
transportado.  

Código: I Descriçao: Elevador mecânico para transferência de pacientes: 
para facilitar a transferência de pacientes idosos, obesos, portadores de 
necessidades especiais ou limitação de locomoção permanente ou temporária 
entre a cama, cadeiras de rodas ou de banho, vaso sanitário e outros 
proporcionando uma movimentação confortável e com segurança ao usuário e 
ao operador. Acionamento elétrico. Carga de elevação de até 200kg. Cesto 
para transportar o paciente confeccionado em material emborrachado, sintético 
e impermeável, com tiras e regulagens feitas em material ultra resistente, com 
formato anatômico, que proporciona grande conforto para todos os tipos de 
pacientes.  

Código: J Descriçao: Espelho de Postura: Ferramenta de auto correção 
postural do paciente durante a aplicação de exercícios. Com 4rodízios, 
medindo: 1,90m x 0,70m.  

Código: K Descriçao: Laser: Aparelho para uso em ortopedia, estética, 
dermatologia e acupuntura. Modo de emissão de feixe: contínuo e pulsado, 
com caneta aplicadora de 660nm, 830nm, 904nm. Com óculos de proteção 
para profissional e paciente.  

Código: L Descriçao: Máquina Unitarizadora de Sólidos A utilização da 
máquina é para embalagem individualizada de cápsula, comprimidos e 
assemelhados com capacidade mínima: 120 doses/minuto; bandejas para 
depósito das medicações e posterior carga manual; kit de 8 discos 
alimentadores por tipo de medicamento (comprimidos, cápsulas, pílulas, etc); 
sistema para fixação dos rolos de filme de impressão, papel e plástico para a 
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embalagem. Dotada de dispositivo para serrilhamento da embalagem; sistema 
de aquecimento para lacrar automaticamente a embalagem; impressão no rolo 
de papel da embalagem com as informações necessárias para cada 
medicamento, inclusive código de barras; Software para o gerenciamento da 
impressão, com impressão de código de barras; sistema de impressão 
integrado ao equipamento; painel de controle dotado de chave liga/desliga, de 
funções, luzes indicadoras de operação e anormalidades. Deverá ser 
informada a configuração mínima exigida do computador para a 
compatibilidade do software fornecido junto com o equipamento. O 
equipamento deverá ter produção continuada no mínimo durante 05 (cinco) 
anos. Acessório: Deblistadeira (máquina para retirar comprimidos do blister). 

Código: M Descriçao: Mesa infantil, quadrada, 700mm comp. x 700mm larg. 
x 610mm altura, estrutura em aço tubular, tampo de madeira ou mdf revestido 
em fórmica. Acompanha 4 cadeiras. (modelo 2 - www.novotec.com.br, ref );  

Código: N Descriçao: Mesa infantil, retangular, 1500mm comp. x 800mm 
larg. x 620mm altura, estrutura em madeira, tampo de madeira ou mdf 
revestido em fórmica. - bancos infantil, retangular, 02 und x 1300mm comp. x 
400mm larg. x 3600mm altura, 02 und x 600mm comp. x 400mm larg. x 
3600mm altura, estrutura em madeira, assento de madeira revestido em 
fórmica. Acompanha 4 cadeiras. (modelo 1 - confeccionada sob medida) 

Código: O Descriçao: Mesa infantil, retangular, 2400mm comp. x 600mm 
larg. x 610mm altura, estrutura em aço tubular, tampo de madeira ou mdf 
revestido em fórmica. Acompanha 4 cadeiras. (modelo 3 - 
www.novotec.com.br, ref ) 

Código: P Descriçao: Mesa infantil, trapézio, estrutura em aço tubular, tampo 
de madeira ou mdf revestido em fórmica. Acompanha 4 cadeiras. (modelo 3 - 
www.novotec.com.br, ref ) 

Código: Q Descriçao: Mesa Kanavel: Confeccionada em tubo de aço 
quadrado. Acabamento em pintura epóxi na cor branca. Tampo em madeira na 
cor marfim. Contem exercitadores para dedos, rotor com apoio para antebraço 
e rolo de 3 estágios, ambos com regulagem de resistência ao giro. Seis pesos 
dos exercitadores cromados. Medidas: 90x50x90cmCLA. Aplicação: Exercícios 
de mão, punho e dedos.  

Código: R Descrição: NEGATOSCOPIO, de mesa, para negativo de 
fotografia, dimensoes minimas 20 x 30 cm. 

Código: S Descriçao: NEGATOSCÓPIO. Negatoscópio com iluminação a 
LED com alta luminosidade, máscara regulável, dimensões: 525 x 400 x 9 MM 
(TOMOGRAFICO). Consumo 6 W.  
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Código: T Descrição: PASSADOR DE VÁLVULA (Tunelizador) Função: 
permitir o posicionamento/passagem de um cateter peritoneal no subcutâneo 
durante o posicionamento de um sistema de drenagem ventricular com válvula. 

Código: U Descriçao: PEAK FLOW: Medidor de Pico de Fluxo Respiratório - 
Uso Adulto e Infantil. Com bocal plástico descartável, válvula unidirecional, 
calibração manual e individualmente.  

Código: V Descriçao: RAQUIMANÔMETRO, Manômetro (tipo o do aparelho 
de pressão arterial), específico para medir a pressão do líquor (liquido céfalo-
raquidiano), quando for realizado procedimento de punção lombar, acompanha 
estojo com manômetro mais material que compõe o raquimanômetro. 

Código: W Descriçao: RODA DE OMBRO, Para reabilitação de ombro nos 
mais diferentes movimentos: flexão/extensão/rotação/ abdução visando 
aumentar a amplitude, prevenir atrofias musculares, auxiliar o fortalecimento da 
articulação de ombro.Construída em estrutura tubular de aço com pintura 
eletrostática. Sistema de regulagem de carga mecânica. Roda ajustável em 
altura e raio da manopla regulável. Montada sobre estrutura de madeira para 
fixação em parede.  

Código: X Descriçao: ROLO DE PUNHO, para exercícios de flexo-extensão 
de punho. Rolo com três seções para exercícios de flexo-extensão de punho. 
Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede.  

Código: Y Descriçao: THRESHOULD, consiste em um compartimento externo 
plástico, um mecanismo de tarraxa plástica rosqueada com botão para ajuste 
da carga de trabalho/pressão inspiratória desejada, uma mola interna que 
proporciona a resistência/carga de trabalho, uma válvula inspiratória/expiratória 
de duas vias e, um bocal plástico. Acessórios: clip nasal e conector para aporte 
de O2.  

Código: Z Descriçao: VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, 
eletronico, microprocessado, aplicacao adulto e pediatrico, caracteristica 
entrada de transporte, frequencia positiva continua, pressao suporte, tempo, 
vazao positiva final de expiracao, monitora pressao, acessorios volume, 
pressao mandatoria intermitente sincroniz., adicionais peep, volume corrente, 
relacao I:E, 21 a 100% O2, para uso em medicina de emergencia e transportes 
terrestres ou aereos, ciclado a tempo e controlado a volume, assistido e 
sincronizado, funcao de monitoracao e alarme integradas, peep interna. 
devendo possuir no minimo as seguintes modalidades: ippv; sippv; simv com 
pressao de suporte; cpap com pressao de suporte; bipap com pressao de 
suporte, ventilacao nao-invasiva com compensacao de fugas, ventilacao de 
apneia. deve possuir a modalidade rcp para realizacao das manobras de 
reanimacao cardio-pulmonar sem desconectar o paciente do aparelho e sem 
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alarmes indesejaveis. deve apresentar tela com monitoracao de curvas de 
pressao e fluxo e parametros numericos digitais de facil visualizacao. 
apresentar no minimo os seguintes dados tecnicos: frequencia 02 a 60 rpm; 
volume corrente: 50 a 2000 ml; relacao i:e 1:4 a 3:1; pressao suporte: 0 a 35 
mbar; tinsp 0,2 a 10 seg; peep 0 a 20 mbar; fio2 40% a 100%; sensibilidade 3 a 
15 l/min; fluxo maximo 100 litros/min; consumo de gas para operacao maximo 
de 500 mililitros por minuto; peso maximo aproximado 4,9 kg; temperatura 
ambiente -20 a 50º; umidade 05 a 95%; grau de protecao ip 54 (agua 
respingada); gas de operacao oxigenio ou ar comprimido. monitoracao fluxo; 
ppico; pmedia; peep; tinsp; frequencia; vtexp. alarmes pressao alta e baixa; 
baixa pressao de alimentacao; fugas; taquipneia; queda de energia; erro de 
ajuste, curvas de fluxo e volume; volume minuto. bateria interna autonomia 
minima de 4 horas. normas: EMC EN 60601-1-2 e EN 794-3, vibracao: RTCA 
DO-160D resistencia mecanica MIL STD 810 E.  
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ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Apêndice 1 

 

VIDA ÚTIL DOS BENS DA CONCESSÃO 
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Apêndice 1: VIDA ÚTIL DOS BENS DA CONCESSÃO 
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Nos termos do disposto na cláusula 4.1 (i) do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE tranferirá à CONCESSIONÁRIA, bens de sua titularidade, os 
quais permanecerão sob a guarda e gestão da CONCESSIONÁRIA, 
competindo-lhe efetuar, ainda, a manutenção e substituição dos mesmos ao 
longo da CONCESSÃO, na forma prevista nas cláusulas 4.2 e 4.2.1 do 
CONTRATO. 

Nesse sentido, segue descritivo contendo relação dos bens a serem 
transferidos: 

 

Equipamento Marca Modelo Tombo 
Data da 

aquisição 

Microscópio 
Binocular 

Olympus CX21 FIOCRUZ-FAPESB T-CPQGM - 1241 08/2009 

Microscópio 
Binocular 

Olympus CX21 FIOCRUZ-FAPESB T-CPQGM - 1152 01/2009 

Microscópio 
Binocular 

Olympus CX21 FIOCRUZ-FAPESB T-CPQGM - 1151 01/2009 

Estufa de 
CO2 

Reveco ELITE II F-CPQGM - 5441 05/2007 

 

Com base nas informações acima, esclarecemos que é de responsabilidade 
exclusiva da CONCESSIONÁRIA, com base em seus próprios critérios de 
dimensionamento, a determinação da vida útil dos BENS DA CONCESSÃO 
adquiridos por si, assim como daqueles tranferidos pelo PODER 
CONCEDENTE. 
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DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  
1. ATENDIMENTO ELETIVO E PROMOÇÃO E 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

    

  1.1. Ambulatório     

1.1.1.  Recepção e Espera p/ Pacientes e Acompanhantes 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalo go/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 Concessionária de serviços públicos 

1.1.2.   Área p/ Registro de Pacientes / Marcação 1   

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório ou guichet de atendimento 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.3.   Sala de Triagem de Enfermagem 1   



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Bandeja inox 30X40 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa auxiliar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.4.   Sala de Curativos/Suturas e Coleta de Materiais 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Bandeja inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Carro de curativo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 
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  Balança antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Balança pediátrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0 

  Mesa para aparelhos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Foco cirúrgico móvel 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Reflator parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Suporte de soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Suporte de hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.5.   Consultório de Dermatologia Sanitária 2   

  Mesa tipo escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 2 S 

  Balança Antropométrica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 
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  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Banqueta cromada, assento em inox 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 2 obra 

1.1.6. Consultório de Pediatria 3   

  Mesa tipo escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 3   

  Impressora 3   

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 3   

  Mesa para exame 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 3 S 

  Balança Antropométrica pediátrica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00005464-0 

 Balança pediátrica para RN 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0  

  Otoscópio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Banqueta cromada, assento em inox 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Sistema de condicionamento de ar 3 obra 

1.1.7.   Consultório de Infectologia 3   

  Mesa tipo escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 3   

  Impressora 3   

  Mesa para impressora 3   

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

 Mesa para exame (obeso) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099727-7 

  Mesa para instrumental 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 3 S 

  Balança Antropométrica 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.8.   Consultório do Serviço Social 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   
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  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

1.1.9.   Consultório de Psicologia 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

1.1.10. Consultório de Nutrição 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  
Balança antropométrica digital com bioimpedância e 
índice metabólico basal 

1 D 
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Balança  digital com bioimpedância com capacidade 
para 150kg portátil 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.09.00005689-8 

  
Adipômetro plicômetro para medição de pregas e 
massa muscular 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=52.10.00.00126351-0 

  
Fita métrica antropométrica, inelástica, comprimento 
1,80 cm, com trava, uso clínico 

5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00029002-5 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

1.1.11 Consultório de Enfermagem     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame (obeso) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099727-7 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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1.1.12 Consultório Clínica Médica     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.1.13 Consultório Ortopedia     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 
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  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.1.14 Consultório Ginecologia c/ sanitário     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame ginecológico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021889-8 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 
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  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Colposcopio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100058-6 

  Colpovirgoscópio  1 A1 

  SANITÁRIO     

1.1.15 Consultório de Psiquiatria     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.1.16 Consultório Odontológico     
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  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador completo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.10.00.00128483-5 

  Impressora 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.25.00.00118617-5 

  Mesa para impressora 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Armário tipo vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Cadeira Odontológica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00021181-8 

  Compressor 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.09.00005319-8 

  Autoclave 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00105388-4 

  Turbina 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00105895-9 

  Aparelho de Rx 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.25.25.00000278-0 

  Calcador nº 01 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00016126-8 

  Calcador nº02 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00016127-6 

  Negatoscópio de mesa 1 S 

  Câmara escura 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.25.19.00000713-7 

  Bandejas 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Espelhos nº03 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00003856-3 

  Espelhos nº05 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00105802-9 

  Cabo para espelho dental 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00008262-7 

  Pinças odontológicas 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00015905-0 

  Porta agulha 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00001757-4 

  Tesoura odontológica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00068853-3 

  Forceps para exodontia nº 03 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00068825-8 

  Forceps para exodontia nº 17 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00014665-0 
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  Forceps para exodontia nº 18 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00011060-4 

  Forceps para exodontia nº 65 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00014669-2 

  Forceps para exodontia nº 69 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00014670-6 

  Alavanca 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00004205-6 

  Fotopolimerizador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.20.00010661-5 

  Amalgamador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00105622-0 

  Seringa carpule 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00010170-2 

  Abridor de boca 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00068860-6 

  Avental para Rx 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.25.11.00007835-2 

  Bomba de vácuo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.11.00014492-4 

  Espatula 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00008131-0 

  Espatula 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00008132-9 

  Espatula 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.21.00001878-3 

  Espatula nº 36 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.19.00008133-7 

  Saca protese 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.20.00011453-7 

  Sonda 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.20.11.00021428-0 

  Sistema de condicionamento de ar    Obra 

1.1.17 Consultório  Indiferenciado     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balança Antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.118 Consultório diferenciado     

  Consultório Oftamológico     

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Otoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

  Coluna Oftalmológica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00099504-5 

  Cadeira Oftalmológica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00070532-2 

  Projetor de Optotipo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00070556-0 

  Refrator Greens 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.20.00008237-6 

  Retinoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00070553-5 

  Lampada de Fenda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00070747-3 

  Mocho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00009600-8 

  Lensometro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00069665-0 

  Autorefrator 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.20.00008235-0 

  Tonometro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00009297-5 

  Oftalmoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096772-6 

1.1.19 Sala de Procedimentos     

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6  

  Mesa Mayo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Arrmário de aço, c/chave 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0  

1.1.20 Posto de Enfermagem / serviços     

  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Papagaio 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 40 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 
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  Cuba Redonda 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.21  Sanitário p/ pacientes (masc e fem)     

1.1.22 Sanitário p Funcionários (masc/fem)     

1.1.23 Copa     

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

1.1.24 Sala de demonstração e educação em saúde     

  Mesa de escritório (para palestrante ou professor) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 
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  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130409-7 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

1.1.25 Sala Administrativa     

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.1.26 Utilidades     

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1   

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 
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1.1.27. Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas     

  Maca de transporte 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas adulto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

  Cadeira de rodas infantil 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

1.1.28. Depósito de Material de Limpeza     

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  
1.2. CRIE - Centro de Referência de 
Imunobiológicos Especiais 

    

1.2.1. 
RECEPÇÃO E ESPERA P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES 

1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Longarina de tres lugares 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00068177-6 

  Televisão  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 Concessionária de services públicos 

  RECEPÇÃO      

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para impressora 1   



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.2.2. 
SANITÁRIO P/ PACIENTES E ACOMPANHANTES 
SEPARADO POR SEXO 

2   

1.2.3. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3   

  Mesa tipo escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízios 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 3   

  Impressora 3   

  Mesa para impressora 3   

  Mesa para exame 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instumental 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.25.19.00099490-1 

  Balança Antropométrica 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  Escada de 2 degraus 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde inox com tampa 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 

  Balde com tampa para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.2.4 SALA DE SOROTERAPIA 1   

  Cama fawler Adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Poltrona para paciente 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Cadeira para acompanhante 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.09.00004517-9 

  Mesa de aço inox com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Suporte para soro 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Balança antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Mesa auxiliar (para cada paciente) 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Suporte para TV de parede 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00135356-0 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Braçadeira para injeção 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002340-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  armário vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Cadeira para funcionários 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Balde inox com tampa  4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 

  Balde com tampa para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Laringoscópio Adu/Ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

1.2.5 SALA DE APLICAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS  1   

  Poltrona para paciente 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Cadeira para acompanhante 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.09.00004517-9 

  Cadeira para funcionário 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 
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  Mesa de aço inox com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Mesa ou balcão para enfermagem e prescrição 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Suporte para soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Mesa auxiliar (para cada paciente) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Braçadeira para injeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002340-0 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003489-4 

  Balde inox com tampa  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

1.2.6 SALA DA REDE DE FRIO  1   

  Câmara para Conservação de Imunobiológicos   360l 1 E 

  Câmara para Conservação de Imunobiológicos   500l 1 F 

  Freezer 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00001312-9 

  Mesa de apoio em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.2.7. SALA DE COORDENAÇÃO c/sanitário  2   

  Mesa de trabalho 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 
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  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

1.2.8. Sanitário e Vestiário p/ Funcionários (masc./fem.) 1   

1.2.9 Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1   

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

1.2.10 Depósito de Material de Limpeza     

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

1.3 Farmácia Ambulatorial     

1.3.1 
Área p/ Armazenagem de Medicamentos ARV, IO, 
Tuberculose e Endemias Focais 

1   

  Estante modular aberta industrial 15 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

  Refrigerador PORTA DE VIDRO 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00104153-3 

1.3.2 Área para dispensação de TARV 2   

  
Bancada para dispensação de medicamentos com 5 
guichês 

1 Obra 

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira de rodízio 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  Gaveteiro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Aparelho de Fax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Mesa para telefone 1   

  Computador completo 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.10.00.00128483-5 

  Impressora 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.25.00.00118617-5 

  Refrigerador PORTA DE VIDRO 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00104153-3 

  Refrigerador Frost Free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  
Arrmário de aço, c/chave, p/armazenagem de 
medicamentos controlados "PORTARIA 344" e 
documentos fiscais 

3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Mesa para Impressora 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde para resíduos comuns com tampa 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas 16 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Bancada para fracionamento de medicamentos 1 Obra 

  Seladora 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=35.40.11.00013271-3 

  Escada dois degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Pia para lavar os utensílios 1  Obra 

  Sistema de condicionamento de ar  1  Obra 

1.3.3 Area de espera pacientes TARV     

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

1.3.4 Área de atendimento individualizado 1   
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  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira de rodízio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador completo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.10.00.00128483-5 

  Impressora 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.25.00.00118617-5 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Mesa para Impressora 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Arquivo de aço 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Sistema de condicionamento de ar    Obra 

1.3.5. Arquivo de Prontuários     

  Arquivo modular deslizante para prontuário médico) 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.11.00018145-5 

1.3.6.  Sanitário p/ pacientes (masc e fem)     

1.3.7 Sanitário p Funcionários (masc/fem)     

        

  2. ATENDIMENTO IMEDIATO     

  
2.1. Urgência e Emergência de Baixa e Média 
Complexidade 

    

2.1.1.   Área Externa p/ Desembarque de Ambulâncias 1   

 Ambulância 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=23.10.19.00098268-7  

 Carro administrativo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=23.10.00.00130076-8 

2.1.2 Área de recepção de pacientes de ambulância     
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2.1.3. 
Sala de Emergência (parada cardíaca adulto e 
pediátrica) 

2   

  carro de emergência  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Monitor de transporte 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Ventilador pulmonar de transporte 3 Z 

  Aspirador 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1  

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Negatoscópio 2 S 

  Refletor Parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Foco Cirúrgico de pedestal 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Suporte para soro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Laringoscópio adu/ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Monitor de ECG 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0 

  Eletrocardiógrafo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00018683-0 

  Banqueta giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Balança pediátrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0 

  Balança Antropométrica Ped. 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Raquimanômetro para pressão de líquor 1 V 

2.1.4. Sala de Estabilização de risco     

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 
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 Monitor multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Oxímetro de pulso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Aspirador cirúrgico móvel 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00101570-2 

  Recipiente para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Banqueta inox ajustável 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Biombo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  Carro de emergência 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Laringoscópio adu/ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Suporte de soro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Foco cirúrgico móvel 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Ventilador pulmonar de transporte 2 Z 

2.1.5. Sala de triagem médica/ enfermagem (adulto, ped.) 2   

  Mesa tipo escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 2 S 
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  Balança Antropométrica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Otoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.6. Recepção e Espera p/ Pacientes Pediátricos 1   

  Espera      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Recepção e cadastramento     

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  
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  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.7. Recepção e Espera p/ Pacientes Adultos 1   

  Espera      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Recepção e cadastramento     

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.8. Área de balcão de acolhimento     

  Balcão   Obra 
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  Cadeira giratória 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 5   

  Impressora 1   

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Mesa para impressora 1   

2.1.9. Área para guarda de pertences de pacientes 2   

2.1.10. Consultório 4   

  Mesa tipo escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 4   

  Bandeja inox 40x30 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Impressora 4   

  Mesa para impressora 4   

  Mesa para exame 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instumental 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 4 S 

  Balança Antropométrica 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Oftalmoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Otoscópio 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Biombo 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  escada de 2 degraus 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Banqueta cromada, assento em inox 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 
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  Balde com tampa para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.11. Sala de Serviço Social 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.12.  Sala de Psicologia 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.13. Posto Policial 1   

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 
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  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.14. Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes 3   

2.1.15. 
Sala Administrativa  (Coordenação médica e de 
enfermagem) 

2   

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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2.1.16. 
Sala de Suturas / Curativos/ Pequenos 
Procedimentos  

2   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Carro de curativo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Balança antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Balança pediátrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0 

  Mesa para aparelhos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Foco cirúrgico móvel 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Reflator parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Suporte de soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Suporte de hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Armário vitrina 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.17. 
Sala de Observação Pediatria (5 leitos) c/ 
Posto/serviço e banheiro 

1  

  Cama Fawler pediátrica 5 C 

  Monitor multiparamétrico 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6 

  Mesa para refeição 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0  
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  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Papagaio 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Poltrona para acompanhante 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Negatoscópio 1 S 

  Refletor Parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Suporte para soro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeceira 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 5 comodato 

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Balança Digital 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Recipiente para resíduo comum 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.18. 
Sala de Observação Feminina (10 leitos) c/ 
Posto/serviço e banheiro 

1   

  Cama Fawler adulto 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Monitor multiparamétrico 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Mesa para refeição 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 
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  Mesa para instrumental 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Aparadeira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Poltrona para acompanhante 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Negatoscópio 1 S 

  Bandeja Inox 40X30 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Refletor Parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeceira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 10 comodato 

  Maca de transporte 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Balança Antropométrica adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Recipiente para resíduo comum 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.19. 
Sala de Observação Masculina (10 leitos) c/ 
Posto/serviço e banheiro 

1   

  Cama Fawler adulto 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Monitor multiparamétrico 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6 

  Mesa para refeição 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Papagaio 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 
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  Aparadeira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Mesa para instrumental 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Poltrona para acompanhante 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Negatoscópio 1 S 

  Refletor Parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6 

  Suporte para hamper 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Bandeja Inox 40X30 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Suporte para soro 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeceira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 10 comodato 

  Maca de transporte 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Balança Antropométrica adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Recipiente para resíduo comum 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.20. 
Quarto p/isolamento com barreira e sanitário (2 
Ped) 

2   

  Cama Fawler pediátrica 2 C1 

 Monitor Multiparamétrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Mesa para refeição 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 
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  Bandeja Inox 33X25 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Poltrona para acompanhante 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.20.1 
Quarto p/isolamento com barreira e sanitário (2 
Adulto) 

4    

  Cama Fawler adulto 4  G 

 Monitor multiparamétrico 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Mesa para refeição 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Mesa para instrumental 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Poltrona para acompanhante 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 4 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.21. Sala de Inalação (adulto e infantil) 2   
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  Poltrona para paciente 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Cadeira para acompanhanrte 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.09.00004517-9 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Suporte para soro 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  
Mesa tipo escritório ou balcão de enfermagem e 
prescrição 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.22. 
Sala de Aplicação de Medicamentos (adulto e 
pediátrica) 

2   

  Poltrona para paciente 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Cadeira para acompanhanrte 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.09.00004517-9 

  Bandeja Inox 33X25 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Suporte para soro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  
Mesa tipo escritório ou balcão de enfermagem e 
prescrição 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.23. Posto de Enfermagem/Prescrição Médica/Serviço 1   

  POSTO E PRESCRIÇÃO     

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Armário Vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.24. SALA DE SERVIÇO     

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.26 Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

2.1.25. Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

2.1.27. Rouparia 1   

2.1.28. Conforto p/ NU c/ banheiro 1   

  Poltrona reclinável 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 
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  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Frigobar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

2.1.29. Conforto p/ Técnicos e Auxiliares c/ banheiro 1   

  Poltrona reclinável 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.30. Estar de equipe 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Sofá 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00133467-0 

  Mesa para computador 1   

  Computador 1   
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  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

2.1.31. Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130442-9 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.09.00004517-9 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

2.1.32. Sanitário c/vestiário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   

2.1.33. Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   

  Maca de transporte 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas adulto 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

  Cadeira de rodas infantil 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

2.1.34. 
SALA DE DEPÓSITO E GUARDA DE 
EQUIPAMENTOS 

1   

  carro de emergência  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Ventilador pulmonar de transporte Adu/Ped 1 Z 

  Aspirador Adu/Ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Laringoscópio adu/ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

2.1.35. Depósito de Material de Limpeza 1   
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  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

        

  3. ATENDIMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO     

  
3.1 Internação de Pacientes Adultos (Clínica Geral e 
Dermatologia Sanitária) 

    

3.1.1 Recepção e Espera  Acompanhantes e Visitantes 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

   Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.2.   Sanitário p/ Acompanhantes e Visitantes  2   

3.1.3.  
Quartos  (2 leitos c/ sanitário)(Infectologia Geral e 
Dermatologia Sanit.) 

32   

  Cama Fawler adulto 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Mesa para refeição 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Poltrona para acompanhante 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 32 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 
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  Suporte para soro 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeceira 64 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 32 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 32 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 32 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.4.   
Quartos para isolamento (1leito c/ barreira e 
sanitário) 

21   

  Cama Fawler adulto 21 G 

  Mesa para refeição 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Poltrona para acompanhante 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 21 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 21 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.5.   Posto de Enfermagem / Prescrição Médica  3   

  Posto de Enfermagem/Prescrição Médica/Serviço 1   

  POSTO E PRESCRIÇÃO     

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 
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  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Papagaio 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 40 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  Computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.6.   Sala de Serviços 3   

  Refrigerador 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00122961-3 

  Recipiente para resíduos especiais 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Aspirador portátil 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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3.1.7. Prescrição Médica  3   

  Mesa redonda 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Mesa para computador 3   

  Computador 3   

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Quadro de avisos 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0  

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3  

3.1.8.   Sala de exames e curativos 2   

  Mesa para exame 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Raquimanômetro 1 V 

  escada de 2 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Carro de curativo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Balança antropométrica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Balança pediátrica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0 

  Mesa para aparelhos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Foco cirúrgico móvel 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Reflator parabólico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Suporte de soro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Suporte de hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Armário vitrina 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Recipiente para resíduos especiais 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.9. Sala de Punção     

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6  

  Mesa Mayo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0  

  Arrmário de aço, c/chave 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6  

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0  

3.1.10 Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4  

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1  

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1  

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0  

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6  

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0  

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0  

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3  

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4  

3.1.11.   Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

3.1.12. Sala de Utilidades 2   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

3.1.13. Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.14 Sala de Escola Hospitalar     

  Mesa de escritório (para palestrante ou professor) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130409-7 
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  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  25 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.1.15. Estar de equipe 2   

  Mesa redonda 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Sofá 3 lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00135355-1 

  Computador 2   

  Bebedouro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.1.16 
Banheiro/vestiário p/ Acompanhantes  (masc. e 
fem.) 

2   

3.1.17. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 4   

3.1.18 Rouparia 3   

  Prateleiras de aço tipo industrial 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

3.1.19 Copa 2   

  Refrigerador 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 
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3.1.20 Depósito de Equipamentos e Materiais 2   

  carro de emergência  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Monitor de transporte 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Ventilador pulmonar de transporte Adu/Ped 2 Z 

  Aspirador Adu/Ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Laringoscópio adu/ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

3.1.21 Depósito de Material de Limpeza 2   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  3.2. Internação de Crianças     

3.2.1.   
Recepção e Espera p/ Pacientes, Acompanhantes 
e Visitantes 

1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.2.   Sanitário p/ Acompanhantes e Visitantes   2   

3.2.3.   
Quartos (2 leitos c/sanitário), (Clínica Geral e 
Dermatologia SNIT.) 

11   

  Cama Fawler pediátrica 22 C1 

  Carro Mat/Med com gavetas com chaves e rodas 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 
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  Banqueta giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Mesa para refeição 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med com gavetas com chaves e rodas 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Poltrona para acompanhante 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 11 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Suporte para soro 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeceira 22 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 22 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 11 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 11 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.4.   
Quarto (3 leitos c/ sanitário), (Clínica Geral e 
Dermatologia SNIT.) 

1   

  Cama Fawler Pediátrica 3 C1 

  Mesa para refeição 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Poltrona para acompanhante 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 3 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

3.2.5.   
Quartos para isolamento (1 leito c/ barreira e 
sanitário) 

10   

  Cama Fawler Pediática 10 C1 

  Mesa para refeição 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Poltrona para acompanhante 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 10 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.6.   Posto de Enfermagem / Prescrição Médica  2   

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratório 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Bandeja Inox 40X30 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Bandeja Inox 33X25 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Papagaio 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 15 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 35 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 15 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 
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  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Oxímetro de pulso 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Relógio de parede 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 2 S 

  Computador 4   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.7.   Sala de exames e curativos 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa para instrumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Carro de curativo 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Balança para pesar fraldas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00012291-2 

  Balança antropométrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00090422-8 

  Balança pediátrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00069172-0 

  Mesa para aparelhos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Foco cirúrgico móvel 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Suporte de soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 
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  Suporte de hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Armário vitrina 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.8 Sala de Punção     

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa Mayo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Arrmário de aço, c/chave 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

3.2.9. Área p/ Recreação Infantil (externa, semi-coberta)     

  Área p/ Recreação Infantil (externa, semi-coberta) 1   

  Banco de jardim 4   

  Escorregadeira 2   

  Balanço 1   

  Brinquedos tipo parque escolar 2   

3.2.10. BRINQUEDOTECA/REFEITÓRIO 1   

  Mesas com cadeiras infantil 2 N 

  Mesas com cadeiras infantil 2 O 

  Mesas com cadeiras infantil 6 P 

3.2.12. Prescrição Médica  3   

  Mesa redonda 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1  

  Mesa para computador 3  - 
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  Computador 3   

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Quadro de avisos 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.2.11. Sala de Serviço 2   

  Refrigerador 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.13. Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3  

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 
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3.2.14 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas infantil 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

3.2.15. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

3.2.16. Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.17. Sala de Escola Hospitalar     

  Mesa de escritório (para palestrante ou professor) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 
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  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130409-7 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  25 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.2.18. Estar de equipe 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Sofá 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00135355-1 

  Computador 1   

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.2.19. 
Banheiro/vestiário p/ Acompanhantes  (masc. e 
fem.) 

2   

3.2.20. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   

3.2.21. Rouparia 1   

3.2.22. Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 
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  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

3.2.23. Depósito de Equipamentos e Materiais 1   

  carro de emergência  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Ventilador pulmonar de transporte Adu/Ped 1 Z 

  Aspirador Adu/Ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Laringoscópio adu/ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

3.2.24. Depósito de Material de Limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  
3.3. Internação Semi-Intensiva de Pacientes 
Adultos  

    

3.3.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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3.3.2. Sanitário p/  Visitantes 2   

3.3.3. Área Coletiva de Tratamento Intensivo 08 leitos) 1   

  Cama Fawler Adulto 8 G 

 Monitor Multiparámetrico 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 5 Z 

  Mesa Cabeceira/Refeição 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Central de monitoração 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069929-2 

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Carro de emergência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Ventilômetro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069106-2 

  Banqueta Giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Manta térmica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00097516-8 

  Laringoscópio Adulto 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Eletrocardiógrafo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00018683-0 

  Bomba de infusão 8 comodato 

  Aspirador Torácico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Marcapasso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069262-0 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Refletor parabólico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Carro de curativo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Oxímetro de pulso 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Televisão 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 
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  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.4. Sanitários p/ Pacientes (masc. e fem.) 2   

3.3.5. Quarto p/ Isolamento (1 leito c/ barreira e sanitário) 2   

  Cama Fawler Adulto 2 G 

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Carro de emergência 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Laringoscópio Adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Aspirador Torácico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Oxímetro de pulso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.6. Posto de Enfermagem/prescrição médica 1   

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 
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  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.7. Sala de Serviços 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.8. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

3.3.9. Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1   

  Mesa ou bancada de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

3.3.15. Depósito de Equipamentos e Materiais 1   

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Ventilador pulmonar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Monitor multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

3.3.10. Rouparia 1   
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3.3.11. Sala de Entrevistas 1   

  Mesa de escritório ou mesa de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.12. Conforto p/ N.U. 1   

  Poltrona reclinável 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.13 Conforto p/ Auxiliares 1   

  Poltrona reclinável 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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3.3.14. 
Sanitários/ Vestiários p/ Funcionários (masc. e 
fem.) 

2   

3.3.16 Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.3.17 depósito de material de limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.3.18 Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Sistema de exaustão 1 obra 

  3.4. Internação Intensiva de Pacientes Adultos      

3.4.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.4.2. Sanitário p/  Visitantes 2   

3.4.3. Área Coletiva de Tratamento Intensivo (8 leitos) 1   

  Cama Fawler  Adulto 8 G 

  Monitor Multiparámetrico 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0 

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099146-5 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Mesa cabeceira/refeição 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Papagaio 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 
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  Jarra Inox 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Central de monitoração 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069929-2 

  Banqueta Giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Carro de emergência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Ventilômetro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069106-2 

  Laringoscópio Adu/Ped 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Eletrocardiógrafo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00018683-0 

  Máquina de Hemodiálise, com osmose reversa 1 comodato 

  Hemolenta 1 comodato 

  Bomba de infusão 8 comodato 

  Aspirador Torácico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Gerador de Marcapasso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069262-0 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Carro de curativo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Oxímetro de pulso 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Televisão 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.4.5. Sanitários p/ Pacientes (masc. e fem.) 2   

3.4.4. Quartos p/ Isolamento (1 leito c/ barreira) 2   

  Cama Fawler Adulto 2 G 

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099931-8 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Carro de emergência 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 
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  Laringoscópio Adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Aspirador Torácico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Oxímetro de pulso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 2 obra 

3.4.6. Posto de Enfermagem/prescrição médica 1   

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Papagaio 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 2 corpos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.25.19.00099490-1 

  computador 1   

  Impressora 1   
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  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.4.7. Sala de Serviços 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.4.8. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

3.4.9. Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1   

3.4.10. Rouparia 1   

3.4.11 Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 
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  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

3.4.12. Sala de Entrevistas 1   

  Mesa de escritório ou mesa de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 5 obra 

3.4.13. Conforto p/ N.U. 5   

  Poltrona reclinável 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00010860-0 

  Camas de solteiro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.05.00.00034984-4 

  Mesa de apoio 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 5 obra 

  Frigobar 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Televisão 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

3.4.14 Conforto p/ Auxiliares 5   

  Poltrona reclinável 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 
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  Mesa redonda de reunião 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 5 obra 

3.4.15. 
Sanitários/ Vestiários p/ Funcionários (masc. e 
fem.) 

5   

3.4.16. Depósito de Equipamentos e Materiais 5   

  Oxímetro de pulso 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Ventilador pulmonar 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Monitor multiparamétrico 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099931-8 

  Refletor parabólico 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

3.4.17 Sala Administrativa 5   

  Mesa de trabalho 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 5   

  Impressora 5   

  Mesa para impressora 5   
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  Telefone 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 5 obra 

3.4.18. depósito de material de limpeza 5   

  Armário alto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.4.20. Copa 5   

  Refrigerador 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 5 obra 

3.4.19. Área para hemogasometria 5   

  Hemogasômetro 5 comodato 

  Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 5   
  Maca de transporte 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas adulto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

  Ventilador de transporte 5 Z 

  3.5. Internação Intensiva de Crianças     

3.5.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 
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  Longarina de tres lugares 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.2. Sanitário p/  Visitantes 2   

3.5.3. Área Coletiva de Tratamento Intensivo (08 leitos) 1   

  Cama Fawler  Pediátrica 8 C1 

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099146-5 

  Monitor Multiparametrico 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0  

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

  Mesa cabeceira/refeição 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Carro Mat/Med 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Banqueta Giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Bandeja Inox 40X30 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Papagaio 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Bacia de Inox 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00012720-5 

  Jarra Inox 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00056229-7 

  Cuba Redonda 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped de transporte 1 Z 

  Carro de Mat/Med com gavetas e rodas 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Central de monitoração 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069929-2 

  Carro de emergência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Ventilômetro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069106-2 
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  Máquina de Hemodiálise com osmose reversa 1 comodato 

  Hemolenta 1 comodato 

  Laringoscópio adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Eletrocardiógrafo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00018683-0 

  Bomba de infusão 9 comodato 

  Aspirador Torácico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Marcapasso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069262-0 

  Manta térmica 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00097516-8 

  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Otoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012136-3 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Carro de curativo 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096489-1 

  Televisão 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Frigobar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.5. Sanitários p/ Pacientes (masc. e fem.) 1   

3.5.4. Quartos p/ Isolamento (1 leito c/ barreira) 2   

  Cama Fawler  Pediátrica 2 C1 

  Monitor Multiparámetrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0  

  Ventilador Pulmonar Adu/Ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Carro de emergência 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Laringoscópio Pediátrico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Aspirador Torácico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contínuo intermitente 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 
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  Mesa Mayo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Oftalmoscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.40.19.00096922-2 

  Televisão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 2 obra 

3.5.6. Posto de Enfermagem/prescrição médica 1   

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.7. Sala de Serviços 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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3.5.8. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

3.5.9. Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1   

3.5.10. Rouparia 1   

3.5.11. Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

3.5.12. Sala de Entrevistas 1   

  Mesa de escritório ou mesa de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.13. Conforto p/ N.U. 1   
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  Poltrona reclinável 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.14 Conforto p/ Auxiliares 1   

  Poltrona reclinável 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.15. 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e 
fem.) 

2   

3.5.16. Depósito de Equipamentos e Materiais 1   

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Ventilador pulmonar de transporte 1 Z 

  Carro de emergência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 
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  Monitor Multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0  

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

3.5.17. Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.5.18 depósito de material de limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 
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  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

3.5.19. Área para hemogasometria 1   

  Hemogasômetro 1 comodato 

3.5.20 Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

  Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas infantil 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

  3.6. HOSPITAL DIA     

3.6.1. 
Recepção e Espera p/ Pacientes, Acompanhantes 
e Visitantes 

1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 concessionária de serviços públicos 

  Área p/ Registro de Pacientes / Marcação 1   
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  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório ou guichet de atendimento 2 obra 

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.2. 
Sanitário p/ Pacientes, Acompanhantes e 
Visitantes (mas e fem) 

2   

3.6.3 Quarto c/ banheiro (1leito) 5   

  Cama Fawler adulto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Mesa para refeição 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Mesa para instrumental 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Poltrona para acompanhante 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Suporte para hamper 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  escada de 2 degraus 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa de cabeçeira 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Bomba de infusão 5 comodato 

  Recipiente para resíduo comum 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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3.6.4. Posto de Enfermagem / Prescrição Médica  1   

  POSTO E PRESCRIÇÃO     

  
Balcão para dois postos de trabalho e 01 posto de 
prescrição médica  

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Bandeja Inox 33X25 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011615-7 

  Papagaio 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00008334-8 

  Aparadeira 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000199-6 

  Cuba Rim 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070260-9 

  Cuba Redonda 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011618-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.5. Sala de Serviços 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 
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  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.6. Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de Rodas Adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

  Cadeira de Rodas Infantil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

3.6.7. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

3.6.8. Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.9. Estar de Equipe NU 1   
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  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Sofá 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00133467-0 

  Computador 1   

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.10. 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários NU (masc. e 
fem.) 

2   

3.6.11. Estar de Equipe Auxiliares 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Sofá 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00133467-0 

  Computador 1   

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

3.6.12. 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários Auxiliares 
(masc. e fem.) 

2   

3.6.13. Depósito de Equipamentos e Materiais 1   

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 
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  Ventilador pulmonar de transporte 1 Z 

  Carro de emergência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Monitor Multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1 

3.6.14. Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

3.6.15. Rouparia 1   

  Prateleira de aço industrial 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

3.6.16. depósito de material de limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

        

  
4. ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E 
TERAPIA 

    

  4.1. Laboratório de Análises Clínicas     

4.1.1. 
Sala de Recepção/Espera p/  Pacientes e 
Acompanhantes 

1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Coletor de lixo de copos plásticos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00062965-0 
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  Porta copos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00039464-5 

  Balde com tampa para resíduos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Longarina de tres lugares 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00068177-6 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00127159-8 

  Suporte para televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00133467-0 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Painel eletronico de senhas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.95.00.00093436-4 

  Telefone público 1 Concessionária de serviços públicos 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.2. 
Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes (masc.e 
fem.) 

2   

4.1.3. RECEPÇÃO / REGISTRO 1   

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para computador 2   

  Gaveteiro para todo o laboratorio 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Fax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Recipiente para resíduos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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4.1.4. Sala Administrativa 1   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Leitor de codigo de barras 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=70.25.00.00105570-4 

  Impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.5. Sala de arquivos e resultados     

  arquivos    

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 
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  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

4.1.6. Box de Coleta de Material 4   

  Poltrona para Coleta de sangue 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070653-1 

  Dipensador de senhas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.95.00.00093495-0 

  Braçadeira para injeção 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002340-0 

  Carro transporte de material 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Recipiente para resíduos  8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Mesa ou bancada de apoio 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Maca para coleta infantil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00096386-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.7. Área para Adequação de amostras 1   

  Mesa ou bancada de apoio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090678-6 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Recipiente para resíduos  3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Cadeira alta 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.8. Laboratório de Parasitologia e Uroanálise     

  Câmara para processar fezes com exaustão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.20.00011165-1 

  Centrífuga   2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00112460-9 

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  computador 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   
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  Microscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.50.00.00110134-0 

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00020850-7 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  balde para resíduos infectantes 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Cadeira alta giratória para laboratório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.9. Sala de Preparo da Parasitologia     

  Bancada   Obra 

  Centrífuga   2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00112460-9 

  Refrigerador Fost free 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00020850-7 

  Cadeira alta 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

4.1.10. Laboratório de Hematologia 1   

  Contador diferencial de células 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.30.19.00005460-7 

  Contador Automatizado de células 2 Comodato 

  Coagulometro automatico 1 Comodato 

  Refrigerador 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00020850-7 

  Mesa ou bancada de apoio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  computador 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Multimarcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Microscópio binocular 1 Equipamento existente da FIOCRUZ para uso do HCMaia.  

  Microscópio binocular 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.50.00.00110134-0 

  Centrífuga  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00093737-1 

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 
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  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Homogeneizador de sangue 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00069895-4 

  Recipiente para resíduos  3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Cadeira alta giratória para laboratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

4.1.11.  Laboratório de Microbiologia 2   

  Capela de Fluxo Laminar com exaustão externa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00096306-2 

  Banho-maria 37ºC a 56ºC 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00095597-3 

  Contador diferencial de células 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.30.19.00005460-7 

  Microscópio binocular 2 Equipamento existente da FIOCRUZ para uso do HCMaia.  

  Microscópio binocular 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.50.00.00110134-0 

  computador 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Centrífuga  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00093737-1 

  Citocentrífuga 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00013357-4 

  Analisador bioquímico automático 1 Comodato 

  Estufa para cultura bacteriológica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00068602-6 

  Estufa para cultura bacteriológica CO2 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.28.00000543-6 

  Estufa para cultura bacteriológica CO2 1 Equipamento existente da FIOCRUZ para uso do HCMaia, Nº de Patrimonio -FCPQGM-5441  

  Balança semi-analítica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00127359-0 

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Equipamento de hemocultura 1 Comodato 

  Equipamento para culturas automatizadas 1 Comodato 
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  Suporte para pipeta 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00093150-0 

  Esterilizador 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00069330-8 

  Refrigerador Duplex 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00095937-5 

  Refrigerador Fost free 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4  

  Placa aquecedora 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.20.00001855-4 

  Marcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Cadeira alta giratória para laboratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Contador diferencial de células 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.30.19.00005460-7 

  Mesa ou bancada de apoio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

4.1.12. Laboratório de Bioquímica  1   

  Analisador bioquímico automático 1 Comodato 

  Banho-maria 37ºC 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00095597-3 

  Banho-maria 56ºC 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00095597-3 

  Destildor para produção de agua tipo I 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.95.00.00045189-4 

  Analisador de Ions 1 Comodato 

  Multitimer / Marcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  computador 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Deionizador Agua 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00050396-7 

  Centrífuga  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00112460-9 

  Refrigerador Duplex 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00095937-5 

  Refrigerador Fost free 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 
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  Recipiente para resíduos  3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Cadeira alta giratória para laboratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.13. Laboratório de Sorologia e  Imunologia  1   

  Centrífuga  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00093737-1 

  Balança analítica 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00043545-7 

  Agitador de tubos tipo Vortex 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00070498-9 

  Agitador de Kline 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00002343-4 

  Banho-maria 37°C 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00095597-3 

  Banho-maria 56°C 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00109497-1 

  Equipamento de Quimioluminescência 1 Comodato 

  Freezer vertical 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.11.00018748-8 

  computador 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Mesa para microscopia 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Cadeira para microscopia com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Refrigerador Fost free 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4  

  Multimarcador de tempo 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Microscópio binocular  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.50.00.00110134-0 

  Pipetador automático 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.20.00000606-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Cadeira alta giratória para laboratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 
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4.1.14. 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e 
fem.) 

2   

4.1.15. Sala p/ Autoclavagem de resíduos     

  Autoclave 150 litros 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00102454-0 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Recipiente para resíduos  tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

???? Sala p/ Lavagem 1   

  Estufa de secagem 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00069340-5 

  Estufa de Esterilização 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.11.00007030-0 

  Destilador de água 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.95.00.00045189-4 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.16. Conforto plantonista 1   

  Poltrona reclinável 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00010860-0 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Mesa redonda de reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00125782-0 

  Suporte para televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00135355-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cama tipo beliche  4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.05.20.00004239-0 

  Colchão 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.10.00.00041055-1 

  Capa para colchão 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.10.00.00120075-5 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 
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  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.1.17. Copa 1   

  Refrigerador duplex 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00095937-5 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Coletor de lixo de copos plásticos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00062965-0 

  Porta copos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00039464-5 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Fogão 2 bocas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00123676-8 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

4.1.18. Depósito de Material de Limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00122961-3 

4.1.19 Laboratório de Virologia-Antecâma de      

4.1.20 Sala de Manuseio de Células     

  computador 2   

  Mesa para computador 2   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 
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  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Multimarcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

4.1.21 Laboratório de Biologia Molecular     

4.1.22 Sala de Extração de Ácidos Núcleicos     

  computador 2   

  Mesa para computador 2   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Multimarcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

4.1.23 
Antecâmara de paramentação, para acesso a sala 
PCR 

    

4.1.24 
Sala de PCR (amplificação) Área de Preparo de 
Géis 

    

  computador 2   

  Mesa para computador 2   

  Mesa para impressora 1   

  Impressora 1   

  Mesa para microscopia 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130414-3 

  Cadeira para microscopia com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  Multimarcador de tempo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos a serem tratados 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00119274-4 

  Sistema de condicionamento de ar 1 Obra 

  4.2. IMAGENOLOGIA     

  Radiologia     

4.2.1 Sala de Recepção/Registro/Espera 1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 Concessionária de serviços públicos 

  Área p/ Registro de Pacientes / Marcação 1   

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa tipo escritório ou guichet de atendimento 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Balde com tampa para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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4.2.2 Sanitário de pacientes 2   

4.2.3 Sanitários para funcionários 2   

4.2.4 Sala administrativa 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.5 Sala de Raios - X 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Negatoscópio 2 S 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde a chute 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 
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  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.6 Sala de Interpretação e Laudos     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.7 Sala de revelação - Processadora 1   

  Sistema de exaustão 1 obra 

4.2.8 Arquivo de Chapas e Filmes     

  Boxes c/ dimensões conforme area     

4.2.9 Área para guarda de maca e cadeira de rodas 1   

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Cadeira de rodas adulto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016344-9 

  Cadeira de rodas infantil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016391-0 

4.2.10 Conforto plantonista 1   

  Poltrona reclinável 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.11 Boxes para vestiátio     

4.2.12 Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 
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  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

4.2.13 Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

4.2.14 DME     

4.2.15 DML     

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Total da área útil prevista para Radiologia      

  Ultra-sonografia     

4.2.16 Sala de Exames e terapias     

  Mesa de exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  
Aparelho de Ultrassonografia Geral com Doppler 
colorido 

1 B 

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.17 Sanitário ultrassonografia     

4.2.18 Sala de Ecocardiografia     

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Balde a chute 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Ecocardiografo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00104333-1 

  Mesa de exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte de soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Pia de escovação     

  Esfignomanometro   http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00010429-9 

  Total da área útil prevista para Ultra-sonografia     

  Tomografia      

4.2.19 Sala de Exames     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.20 Sala de Comando - tomografia 1   

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.21 Sala de Indução e Recuperação Anestésica     

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Balde a chute 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 
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  Mesa de exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Suporte de soro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Balcão com pia   Obra 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cama Fawler adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Carro de emargência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Carro de anestesia 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105498-8 

  Maca de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Mesa para instumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Mesa de cabeceira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008887-0 

  Monitor Multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096500-6  

  Regua de Gases     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.22 Posto de enfermagem 1   

  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 
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  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.23 Sala de Componentes Técnicos     

  Câmara  Multiformato   obra 

4.2.24 Sanitário para pacientes     

4.2.25 Boxes para vestiátio     

 Densitometria Óssea     

4.2.26 Sala de exames  de Densitometria Óssea     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Total da área útil prevista para Densitometria Óssea     

 Ressonância Magnética     

4.2.27 Sala de exames de Ressonância Magnética     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.28 Área de Comando     

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.2.29 Sala de equipamentos      

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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Total da área útil prevista para Ressonância 
Magnética 

    

  Total da área útil prevista para Imagenologia     

  Endoscopia Digestiva *      

  Sala de Endoscopia Digestiva     

  Videogastroscópio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00098507-4 

  Vídeo Processadora 2 A1 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  4.3. Métodos Gráficos - Eletrocardiografia     

4.3.1. Sala de Exames  1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Eletrocardiógrafo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00018683-0 

  escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  
4.4. Agência Transfusional (PADRÃO FORNECIDO 
PELO HEMOBA) 

    

4.4.1. 
Área para recepção de hemocomponentes e 
distribuição 

1   

  Balcão de atendimento ou mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

  Longarina 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

4.4.2. Sala para teste de compatibilidade 1   
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  Agitador de plaquetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00010086-2 

  Aglutinoscópio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00095019-0 

  Alicate de ordenha 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00097591-5 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo de aço - quatro gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Banho-maria 37 C 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00095597-3 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira alta giratória própria para laboratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00135616-0 

  Centrífuga de bancada 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00093737-1 

  Centrífuga controle eletrônico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.11.00014334-0 

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Microscópio binocular 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.50.00.00110134-0 

  Refrigerador doméstico para guarda de amostras 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00123649-0 

  Seladora para bolsa de sangue 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00101437-4 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Fax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  
Pipeta automática de alta pressão com volumes 
variáveis entre 100 a 1.000 µl 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00044157-0 

  
Pipeta automática de alta pressão com volumes 
regulável de 10 a 100 µl 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00044158-9   

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Relógio com despertador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00103379-4 

  Termohigrômetro de ambiente 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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  Recipiente para resíduo especial 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  
Maleta grande térmica com termômetro para 
transporte de hemocomponentes 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.15.00.00135334-9 

4.4.3. Sala para estoque de hemocomponentes  1   

  Freezer vertical (-30°) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.11.00018748-8 

  
Refrigerador Vertical para guarda de 
hemocomponentes (4 ± 2 ºC) - capacidade para 145 
bolsas 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00101228-2 

4.4.4 Área para distribuição de hemocomponentes     

  4.5. REABILITAÇÃO     

  FISIOTERAPIA     

4.5.1. Consultorio de Fisioterapia 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa auxiliar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  Escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Banqueta cromada, assento em inox 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.5.2. SALAS DE TERAPIA 1   

  Bolsa  para aplicação de calor 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.10.00.00065642-9 

  Aparelho de Infra-vermelho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00000195-3 

  Diatermia, ondas curtas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00005523-9 

  Maquina de gelo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00004649-3 

  Diatermia, ultra-som 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069101-1 

  Mesa para exames 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Escada de 2 degraus 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Mesa auxiliar 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  FES 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00005527-1 

  TENS 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00098718-2 

  LASER 1 K 

  RESPIRON/ VOLDINE 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00103556-8 

  SHAKER/FLUTTER 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00017797-0 

  EPAP/PEP 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00017798-9 

  BIPAP/CPAP PORTATIL 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069098-8 

  PEAK FLOW 3 U 

  THRESHOULD 10 Y 

  Balde com tampa para resíduo comum 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

4.5.3. SALA CINESIOLOGIA E MECANOTERAPIA 1   

  Mesa de exame/tratamento 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa ortostática 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.11.00019934-6 

  Escada de ombro (escapular) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00019597-9 

  Bicicleta de exercícios, adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00125093-0 
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  Caneleiras 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.10.00.00019989-3 

  Caneleiras 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00133184-1 

  Jogo de Halteres 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00096035-7 

  Jogo de Halteres 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00040112-9 

  Jogo de Halteres 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00040113-7 

  Jogo de muletas canadences infantil 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00017238-3 

  Jogo de muletas canadences adulto 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00017239-1 

  Muleta tipo axiliar para adultos 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00017237-5 

  Barra paralela adulto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=95.10.00.00108925-0 

  Barra de Ling ou Espaldar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00125787-0 

  Dinamômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.35.11.00016037-7 

  Faixa elastica (branca) 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00068896-7 

  Faixa elastica Laranja) 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00068897-5 

  Faixa elastica (rosa) 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00068899-1 

  Faixa elastica (vermelha) 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00068900-9 

  Faixa elastica (verde) 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.11.00020594-0 

  Bola feijão 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00106227-1 

  Bola Bobath 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021270-9 

  Bola Bobath 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00005876-9 

  Bola Bobath 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00005877-7 

  Bolas Bobath 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00005862-9 

  Rolo meia lua 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=83.20.00.00113387-0 

  Rolo posicionamento 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=83.20.00.00112599-0 

  Rolo posicionamento 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=83.20.00.00112601-6 

  Tatame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=03.23.19.00100962-1 

  Bolas  - exercitador de mãos / tipo cravo 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.11.00019686-0 

  Cunhas 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=83.20.19.00100074-8 
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  Escada de exercício de canto com rampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.11.00019596-0 

  ESTEIRA ELETRICA 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=78.30.00.00092202-1 

  Espelho de postura 1 J 

  Andadeira adulto 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008970-2 

  Andadeira infantil 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008971-0 

  Cadeira de rodas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070562-4 

  Balancim 1 C 

  Elevador mecânico para pacientes 1 I 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 12 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Balde com tampa - residuos comuns 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

4.5.4. Depósito de equipamentos 1   

4.5.5. Sanitários para paciente (Fem, Masc) 2   

  TERAPIA OCUPACIONAL     

4.5.6. CONSULTÓRIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 1   

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para exame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00008979-6 

  Mesa para instumental 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  armário vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Biombo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00105859-2 

  Escada de 2 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003314-6 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  
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  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.5.7. SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL 2   

  Cadeira fixa 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa tipo escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Mesas com cadeiras infantil 10 M 

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Tatame 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=03.23.19.00100962-1 

  4.6. Centro Cirúrgico     

4.6.1. Sala Administrativa 1   

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.6.2. Hall para recepção de macas 1   
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4.6.3. Vestiário/ Sanitário de barreira (Masc, Fem.) 1   

  Longarinas de tres lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Recipiente plástico para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo comum - box de vaso 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Relógio de parede 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

4.6.4. CRPA 1   

  Cama Fawler adulto 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021194-0 

  Carro Maca 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021458-2 

  Carro de emargência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Bandeja Inox 40X30 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Ventilador de transporte 1 Ver doc Word 

  Ventilador pulmonar Adu/ped 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Monitor de Cabeceira 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0  

  Monitor de transporte 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00021890-1  

  Aspirador cirúrgico móvel 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00101570-2 

  Aspirador contínuo elétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00101570-2 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Laringoscópio Adu/Ped 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Estimulador de nervo periférico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00095016-5 

  Bomba de infusão 2 comodato 

  Aquecedor de sangue 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099487-1 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Suporte de soro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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4.6.5. Estar de Equipe 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Sofá 3 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00133467-0 

  Computador 1   

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00056735-3 

  Mesa para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.6.6 DME     

  Oxímetro de pulso 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00012227-0 

  Ventilador pulmonar 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099572-0 

  Monitor multiparamétrico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00096498-0  

  Refletor parabólico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00021358-6  

  Máquina de fazer gelo em cubo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00004649-3 

4.4.6 depósito de material de limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

4.6.7. Posto de Enfermagem/Serviço 1   

  POSTO E PRESCRIÇÃO     

  Cadeira giratório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Armário Vitrine 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003490-8 

  Negatoscópio 1 S 
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  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Aspirador portátil 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1  

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

4.6.8. Sala de Utilidades 1   

  Recipiente plástico para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduo infectado 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente Plástico para roupa suja 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00125928-8 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

4.6.9. Àrea de Escovação 1   

4.6.10. Sala de Média Cirurgia 3   

  Mesa cirúrgica 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00101392-0 

  Mesa para instrumental 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Mesa Mayo 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069205-0 

  Bandeja Inox 40X30 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00011616-5 

  Carro de anestesia 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105498-8 

  Aspirador cirúrgico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Aspirador contrínuo intermitente 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070622-1 

  Unidade Eletrocirúrgica - Bisturi 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00018342-3  

  Bisturi elétrico 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00018342-3 

  Termo Cautério (Eletrocautério) 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00019964-8 
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  Aquecedor a seco para fluidos de infusão 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00099487-1 

  Foco de teto 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00103953-9 

  Foco cirúrgico de pedestal 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069591-2 

  Suporte para hamper 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Suporte para soro 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069206-9 

  Carro de emergência 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070535-7 

  Relógio de parede 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Negatoscópio 3 S 

  Banqueta inox ajustável 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003309-0 

  Balde a chute 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00105671-9 

  Laringoscópio adulto 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00070546-2 

  Craniótomo 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00097931-7 

  Caixa de cirurgia médio porte completa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069225-5 

  Caixa de cirurgia grante porte completa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00095096-3 

  Passador de Válvula (Tunelizador) 2 T 

  Canula Lipoaspiração 2,5mm, 2B 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100307-0 

  
Canula Lipoaspiração 3,0mm, ponta em aro tipo 
1LA(Para Celulite)  

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100449-2 

  
Canula Lipoaspiração 3,0mm, ponta furada tipo 3G(um 
furo acima e dois laterais) 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100446-8 

  
Canula Lipoaspiração 3,0mm, ponta em aro tipo 
1C(Para Celulite)  

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100447-6 

  
Canula Lipoaspiração 4,0mm, ponta em aro retangular 
tipo 2ECH(Para Dorso)  

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100455-7 

  
Canula Lipoaspiração 4,0mm, ponta furada tipo 3G(um 
furo acima e dois laterais) 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100457-3 
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Canula Lipoaspiração 5,0mm, ponta furada tipo 3G(um 
furo acima e dois laterais) 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00100459-0 

  Lipoaspirador completo 2 D1 

3.6.11 Farmácia Satélite     

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Refrigerador frost free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

4.6.12. depósito de material de limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

4.6.14 Sala de espera de acompanhantes     

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130479-8 

4.6.15 Sanitário p/ acompanhante (sala de espera)     

4.6.16 Rouparia     
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  5. APOIO TÉCNICO     

  5.1. Nutrição e Dietética     

 
Cozinha – 1050 funcionários/150 pacientes/100 
acompanhantes (1300 refeições turno matutino) 

    

5.1.1. 
Área para Recepção e Inspeção de Alimentos e 
Utensílios 

    

5.1.2. Despensa de Alimentos em Temperatura Ambiente     

5.1.3. Área para guarda de utensílios     

5.1.4. Câmara para Alimentos Resfriados     

5.1.5. Câmara para Alimentos Congelados     

5.1.6. Área para pré-preparo de carnes     

5.1.7. Área para preparo de verduras, legumes e cereais     

5.1.8. Área para preparo de carnes     

5.1.9. Área para preparo de massas e sobremesas     

5.1.10. Área para cocção de dietas normais     

5.1.11. Área para cocção de desjejum e lanches     

5.1.12.  Área para cocção de dietas especiais     

5.1.13. Área para porcionamento de dietas normais     

5.1.14. Área para porcionamento de dietas especiais     

5.1.15. Balcão de distribuição de dietas normais e especiais     

5.1.16. 
Área p/ Recepção, Lavagem e Guarda de Louças e 
Talheres 

    

5.1.17. Área p/ Lavagem e Guarda de Panelas     
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5.1.18.  Área p/ Recepção, Lavagem e Guarda de Carrinhos     

5.1.19 Sala Administrativa do Poder Concednte 2   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.1.20. Sala de Nutricionista do Poder Concedente 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 
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  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.1.21. Conforto Noturno do Poder Concedente 1   

  Poltrona reclinável 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069376-6 

  Mesa de apoio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.1.22. Sanitário  p/ Funcionários (masc. e fem.)     

5.1.23 Depósito temporário de resíduos sólidos     

5.1.24 Depósito de materiais descartáveis     

5.1.25 Depósito para EPI's     

5.1.26 Depósito de Material de Limpeza     

 Refeitório     

5.1.27 Refeitório p/  Funcionários e acompanhantes      

5.1.28 Sanitário (masc. e fem.)      

 Lactário e Nutrição Enteral     
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5.1.29 
Sala para recepção, lavagem de mamadeiras e 
utensílios  

    

5.1.30 Área para desinfecção de mamadeiras     

5.1.31 
Sala para preparo e envase de fórmulas lácteas e não 
lácteas e NE 

    

5.1.32 
Área para estocagem e distribuição de fórmulas 
lácteas e não lácteas NE 

    

5.1.33 Depósito de Material de Limpeza     

5.1.34 
Vestiário (barreira para a sala de preparo, envase, 
estocagem e sanit. de insumos) 

    

5.1.35 
Sala de recebimento de prescrições e dispensação de 
NE 

    

5.1.36 Sala para ordenha de leite materno     

  5.2 FARMÁCIA     

  Área para armazenagem e Controle (CAF)     

5.2.1. Área p/ Recepção e Inspeção 1   

  Balança de mesa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00107610-8 

  Balança plataforma 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.20.00007804-2 

  Carro tipo plataforma 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00135389-6 

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone/telefax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 
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  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

5.2.2. Área p/ Armazenagem e Controle 1   

  Estante industrial para armazenamento de soro 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.25.00.00042669-5 

  Estante modular aberta industrial 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

  Refrigerador Frost Free 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Refrigerador industrial 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.15.00000261-5 

  Estrado de sacaria DE PLÁSTICO 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Carro de transporte 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Carro Hidráulico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.30.00.00000700-4 

  Carro tipo plataforma 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00135389-6 

  Exaustor na sala de inflamáveis 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.40.00.00099164-3 

  Escada de 7 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.90.00.00041097-7 

  Mesa de aço inox modular 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070139-4 

  Entornador de tambor 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00132701-1 

  Gaveteiro 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Mesa de escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  computador 3   
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  Impressora 1   

  Mesa para Impressora 1   

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Armário de aço 5 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Estrado pallets DE PLÁSTICO 20 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135185-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  
Arrmário de aço, c/chave, p/armazenagem de 
medicamentos controlados "PORTARIA 344" e 
documentos fiscais 

3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

5.2.3. Área de Distribuição 1   

  Mesa de escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Refrigerador PORTA DE VIDRO 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00104153-3 

  Refrigerador Frost Free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  cadeira com rodízios 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para Impressora 1   

  Balde para resíduos comuns com tampa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Arquivo de aço  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Seladora de embalagem 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=35.40.11.00013271-3 
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Arrmário de aço, c/chave, p/armazenagem de 
medicamentos 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

5.2.4. 
Sala de manipulação, fracionamento de doses e 
reconstituição de medicamentos 

1   

  Balança eletrônica de precisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.19.00100432-8 

  Cabine de fluxo laminar horizontal 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.20.00008456-5 

  Câmara de Fluxo  Laminar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00058362-6 

  Seladora de embalagem 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=35.40.11.00013271-3 

  Máquina Unitarizadora de Sólidos 1 L 

  Destilador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.95.00.00028579-0 

  Carro para dispensação de medicamentos 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00099506-1 

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para Impressora 1   

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Arquivo de aço 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

5.2.5 Área de Dispensação     

  Balcão   Obra 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  Mesa de escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone/telefax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

  
Arrmário de aço, c/chave, p/armazenagem de 
medicamentos 

2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130502-6 

  Arquivo de aço 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Balde para resíduos comuns com tampa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Refrigerador industrial 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.15.00000261-5 

5.2.6 Sala de fracionamento / dose unitária 1   

  Máquina Unitarizadora de Sólidos 1 L 

  Balcão inox   Obra 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

5.2.10 Centro de informação sobre medicamentos 1   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 
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  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

5.2.11 Sala de Reuniões 1   

  Mesa de reunião para 6 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104553-9 

  Cadeira fixas 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador 1   

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.2.12. 
Sala de limpeza e higienização de insumos 
(assepsia de embalagens) 

1   

  Estufa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.00.00124205-9 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.2.13. Sala de armazenamento de nutrição parental 1   

  Carros térmicos para transpote de mamadeira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.19.00070095-9 

  Refrigerador PORTA DE VIDRO 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.19.00104153-3 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Quadro de avisos 1   

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Termohigrômetro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.85.00.00043691-7 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

5.2.14. 
Vestiário (barreira para a sala de limpeza e 
higienização e salas de manipulação ) 

1   

  Bancada de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=56.20.00.00104683-7 

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3  

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5  

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Cadeira 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

5.2.15. 
Sanitário com vestiário p/funcionários 
(Farmacotécnica) 

    

5.2.16. Sanitário p/Funcionários (Masc. e Fem.)     

5.2.17 
Conforto dos funcionários (área anexa à Farmácia 
de Dispensação que funciona 24 horas) 

1   

  Armário , c/chaves, p/guarda dos pertences dos func. 1 Obra 

  Aparelho de televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Suporte para o aparelho de TV 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00135356-0 

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Refrigerador Frost Free 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00130663-4 

  Cama 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.05.20.00004239-0 

  Sofá  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130485-2 

  Sistema de exaustão 1 obra 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Cadeira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Balde para resíduos comuns com tampa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 
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5.2.18 Copa 1   

  Refrigerador duplex 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00095937-5 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Coletor de lixo de copos plásticos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00062965-0 

  Porta copos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.50.00.00039464-5 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Fogão 2 bocas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00123676-8 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

5.2.19 Sala Administrativa 2   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Data Show 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Frigobar 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 2   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

5.2.20 Depósito de Material de Limpeza 1  

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  5.3. Central de Material Esterilizado     

5.3.1. 
Sala de Recepção, Descontamin, Separação e 
Lavagem de Mat.  

1   

  Carro de transporte de material a esterilizar 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002383-3 

  Suporte hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Lavadora ultrassônica com osmose reversa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00069320-0 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Recipiente para resíduos especiais 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.3.2. Sala de Preparo de Materiais. e Roupa Limpa  1   

  Carro transporte de material e roupa limpa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002383-3 

  Suporte para hamper 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 
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  Mesa de inox com rodízio 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Destilador de água 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.95.00.00045189-4 

  Suporte de cesto aramado 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00016150-0 

  Seladora para papel grau cirurgico 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00070552-7 

  Mesa de trabalho em inox, para CME 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00007027-0 

  Recipiente para resíduo comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.3.3. Área para recepção de roupa limpa 1   

  Balcão de recepção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00110398-9 

5.3.4. Área para esterilização física 1   

  Autoclave Elétrico no mínimo de 350 litros de barreira 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.15.19.00102455-8 

  Carro para transporte de material 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00002383-3 

  Sistema de exaustão 1 Obra 

5.3.5. Área para esterilização química líquida 1   

  Seladora para papel grau cirurgico 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.40.19.00070552-7 

  Carro transporte de material e roupa limpa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0  

  Suporte para hamper 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00070070-3 

  Mesa de inox com rodízio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00020498-6 

  Destilador de água 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.95.00.00045189-4 

  Sistema de exaustão 1 Obra 

5.3.6.  
Sala de Armaz. e Distrb. de Mater. e Roupas 
Esterilizadas 

1   

  Carro transporte de material e roupa limpa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Armário de aço alto 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Mesa de trabalho 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com Rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

5.3.7. 
Sanitário c/ Vestiário p/ Funcionários - área suja 
(masc.e fem.)  

2   

5.3.8. 
Sanitário c/ Vestiário p/ Funcionários - área limpa 
(masc.e fem.)  

2   

5.3.9.  Sala Administrativa 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

5.3.10. Depósito de Materiais de Limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00003746-0 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

        

  6. ENSINO E PESQUISA     
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  6.1. Treinamento de Pessoal     

6.1.1. Sala de Aula / Reuniões (20 lugares) 1   

  Mesa de escritório (para palestrante ou professor) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130412-7 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  25 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de refigeração de ar 1 obra 

6.1.2. Sala de Aula (50 lugares) 2   

  Mesa de escritório (para palestrante ou professor) 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Quadro branco 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 
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  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130409-7 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  50 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.3. Sala Administrativa 2   

  Mesa de escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.4. Apoio administrativo 1   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.5. Biblioteca (incluido área para leitura) 1   

  cadeira com rodízios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Mesa para escritório (funcionários) 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Quadro de avisos 2   

  Computador 2   

  Impressora (uso funcionários) 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Arquivo modular deslizante 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.11.00018145-5 

  Arquivo quatro gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armário alto 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Estante prateleiras de aço industrial 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.25.00.00042669-5 

  escada de 5 degraus 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.90.00.00021569-4 
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  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.6. Área para referencia 1   

  Computador  3   

  Cadeira fixa 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Arquivo para fichário (fichas de referência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.7. Área para leitura 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Mesa tipo escritório para leitura individualizada 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130409-7 

  cadeira com rodízios 14 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.8. Sala p/ processos técnicos 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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6.1.9. Sala de professores 1   

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Mesa para computador 2   

  Computador 2   

  Mesa tipo escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Mesa de apoio a café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  TELEFONE + MESA DE APOIO 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.10. Auditório (200 lugares) 1   

  Cadeira de espaldar alto para auditório 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Computador 1   

  Suporte para Datashow - fixação no teto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00057499-6 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Mesa de apoio a equipamento 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Televisão com suporte para fixação na parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Cadeira estofada com prancheta  220 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.11.00006902-7 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.11 Memorial do Hospital Couto Maia     
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  Display para os objetos e fotos   obra 

6.1.12 Memorial do Hospital D Rodrigo de Menezes     

  Display para os objetos e fotos   obra 

6.1.13. COREME 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.14. NESPI 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.15. CEP 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Arquivo 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00032480-9 

  Balde para resíduos comuns com tampa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Mesa de som 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.35.00.00108669-3 

  Amplificador de potência 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.35.00.00057885-1 

  
Caixas acusticas com pedstal compatível com o 
temanho do auditório e com o sistema de som 
fornecido 
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  Microfones sem fio 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=59.65.00.00092611-6 

  Gravador e reprodutor de CD e DVD 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00063873-0 

  Televisão LCD 52 Polegadas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00125829-0 

  Projetor Multimidia 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135178-8 

  Tela de projeção elétrica 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00107394-0 

  Aparelho de som 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.00.00111235-0 

6.1.16. Sala de Apoio Pedagócico nas enfermarias     

  Mesa redonda 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  cadeira com rodízios 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Mesa para computador 2   

  Computador 2   

  Mesa tipo escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Bebedouro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

6.1.17. Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de exaustão 1 obra 

6.1.18. Sala de Estar p/ Professores, Médicos  1   

  Sofá tres lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Sofá dois lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130485-2 

  mesa para televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00137426-5 

  televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 
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  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  TELEFONE + MESA DE APOIO 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa de centro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130491-7 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

6.1.19 
Sala de Descanso p/Professores e Alunos 
(masc/fem) 

2   

  Sofá tres lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Sofá dois lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130485-2 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130499-2 

6.1.20. Sanitário p/Funcionários e Alunos (masc. E fem.) 2   

        

  7. APOIO ADMINISTRATIVO      

7.1.  
Serviços Administrativos, Clínicos, de 
Enfermágem e Técnicos 

    

7.1.1. 
Sala de Recepção e Espera de Público 
(administração) 

1   

   ESPERA      

  Bebedouro  1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

  Balde com tampa para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

  Longarina de tres lugares 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00068177-6 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone público 1 Concessionária de serviços públicos 

7.1.2. Lobby  1   

  Sofá tres lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Sofá dois lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130485-2 
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  Mesa de centro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130489-5 

  Televisão 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=77.30.22.00002229-2 

7.1.3. Área p/ Atendimento ao Público (Protocolo) 1   

  Cadeira giratória alta 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Computador 1   

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  
Mesa de apoio para classificação, separação e 
distribuição de documentos 

1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130418-6 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Qaudro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Arquivo de aço 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

7.1.4. Sanitário p/ Funcionários protocolo (masc. e fem.) 2   

7.1.5. Sanitário p/ o Público (masc. e fem.) 4   

7.1.6. Sala da Direção Geral c/sanitário 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 
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  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sofá tres lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130487-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.7. Sala da Diretoria Médica c/ sanitário 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.8. Sala da Diretoria Administrativa c/ sanitário 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 
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  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.9. Sala de Reuniões 1   

  Mesa de reunião para 10 lugares 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104553-9 

  Cadeira fixas 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador 1   

  Datashow 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00135633-0 

  Tela de projeção 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=67.30.00.00132893-0 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.10. Sala Administrativa (Recursos Humanos ) 2   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Arquivo de aço 4 gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 
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  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.11. Sala Administrativa (Setor Pessoal) 2   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Arquivo de aço 4 gavetas 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.12 Arquivo do Setor Pessoal e Recursos Humanos 1   

7.1.13. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (sala coord 
c/03 func) 

1   

  Mesa para escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 
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  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 3   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.14. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (sala de 
digitação) 

    

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Recipiente para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 
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7.1.15. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (arquivo e 
guarda material) 

1   

7.1.16. Sala da CCIH  2   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.17. Sala da COPEL (administrativa) 1   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 
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  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.18. Sala da COPEL (reuniões de licitação)     

  Mesa p reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130464-0 

  Cadeira fixa 9 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Fac simile 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00127940-8 

  Refrigerador 120 litros 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

7.1.19. SISREG 1   

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.20. Sala do Setor Financeiro (sala p/03 func c/ balcão 1   
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  Mesa para escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para computador 1   

  Fax 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Arquivo de aço 4 gavetas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Estante c/ 06 prateleiras 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.25.00.00042669-5 

  Recipiente para resíduos comuns 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.21 Contas Médicas (sala coordenação) 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para computador 1   
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  Fax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Armario alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduos comuns 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.22 
Contas Médicas (sala de técnicos 
p/06funcionários) 

1   

  Mesa para escritório 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Telefone 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 6   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Mesa para computador 6   

  Fax 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.15.00.00120718-0 

  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduos comuns 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.23. Arquivo Administrativo 1   

  Prateleiras de aço  18 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

  telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa tipo escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Computador 1   

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 
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  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.17. Sala de Informática 3   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 4   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Prateleiras    obra 

  Gaveteiro   obra 

7.1.25. Sala de Medicina Ocupacional 4   

  Mesa para escritório 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 16 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 8   

  Impressora 1   
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  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Gaveteiro 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.26. Coordenação de Enfermagem 2   

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 2   

  Impressora 2   

  Mesa para impressora 2   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.27. Recepção de Serviço Social 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Longarina de tres lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00068177-6 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 
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  Computador 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Gavateiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.28. Coordenação de Serviço Social 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 1   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Refrigerador 120 litros 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.29. Sala de Serviço Social 2   

  Mesa para escritório 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 8 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador  4   

  Impressora 1   



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  Telefone 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Gaveteiro 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.30. Sala de Ouvidoria 1   

  Mesa para escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente para resíduo comum 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador  2   

  Impressora 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Mesa redonda para reunião 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130441-0 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.1.31. Área p/ Controle de Funcionários (ponto) 1   

  Controle de ponto digital 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodízios 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Gaveteiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

7.1.32. Copa 1   

  Refrigerador 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00090666-2 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 
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  cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Cafeteira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00117202-6 

  Microondas 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=73.10.00.00034955-0 

  Recipiente para resíduos comuns 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de exaustão 1 obra 

7.1.33. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   

7.1.34. Depósito de Materiais de Limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  7.2. Documentação e Informação      

7.2.1. Área p/ Registro de Pacientes/Marcação 1   

7.2.2 Área p/ Notificação de Pacientes de Atend Imediato 1   

7.2.3. Arquivo Médico - SAME 1   

  Arquivo modular deslizante para prontuário médico) 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.11.00018145-5 

  Mesa de escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira com rodízios 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Recipiente para resíduos comuns 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 3   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Relógio de parede 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.45.00.00096562-6 

  Telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto  2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Gaveteiro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 
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  Escada de 5 degraus 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.90.00.00021569-4 

  Carro para transporte de prontuários 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Sistema de condicionamento de ar e desumidificação 1 obra 

7.2.4. Recepção (SAME) 1   

  Mesa para escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Poltrona giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130476-3 

  Longarina de tres lugares 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00068177-6 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Computador 1   

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Gavateiro 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

7.2.5. Sala de Pesquisa (SAME) 1   

  cadeira fixa 12 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  Computador 1   

  Mesa para telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

7.2.6. Sala Administrativa (SAME) 2   

  Mesa de escritório 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira com rodísios 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 4 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  computador 2   

  Impressora 1   

  Mesa para computador 2   

  Mesa para impressora 1   

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Armário alto 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 
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  Arquivo 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Gaveteiro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Quadro de avisos 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

  Balde para resíduos comuns com tampa 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Mesa para telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Telefone 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Balde com tampa para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.19.00105427-9 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

7.2.8. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   

        

  8. APOIO LOGISTICO     

  
8.2. Central de Administração de Materiais e 
Equipamentos 

    

8.2.1. Área p/ Recebimento, Inspeção e Registro 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Computador 1   

  Balança plataforma 150KG 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00005888-2 

  Balança plataforma 300KG 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00105549-6 

  Carro tipo plataforma 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00023904-6 

  Carro para transporte de material geral 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Estrado industrial (pallets) 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135191-5 

  Arquivo de aço 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

8.2.2 Sanitário p/ Funcionários     
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8.2.3. Área p/ Armazenagem 1   

  Estrado de sacaria 50 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135190-7 

  escada de 7 degraus 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.90.00.00041097-7 

  Estante modular fundo e laterais fechadas 70 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.25.00.00042669-5 

  Estante modular industrial 100 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104520-2 

  Armário de aço 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro pallets 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.30.00.00000700-4 

  Carro tipo plataforma 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00023904-6 

  Carro para transporte de material geral 10 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Estrado industrial (pallets) 100 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=81.35.00.00135191-5 

  Empilhadeira 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00130400-3 

  Balança plataforma 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=66.70.00.00105549-6 

  Recipiente para resíduos comuns 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de Condicionamento de ar 1 obra 

  Sistema de exaustão (inflamáveis) 1 obra 

8.2.4. Sala administrativa 3   

  Mesa para escritório 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Mesa de apoio para café 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=65.30.19.00069208-5 

  Cadeira giratória 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Cadeira fixa 6 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130432-1 

  telefone 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Computador 3   

  Impressora 1   

  Mesa para impressora 1   

  Arquivo de aço 4 gavetas 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Armario alto 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Quadro de Avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 
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DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

  Gaveteiro 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130423-2 

  Recipiente para resíduo comum 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Sistema de condicionamento de ar 1 obra 

  Bebedoruro 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=41.10.00.00119125-0 

8,2.5 Arquivo de chapas e/ou filmes     

8.2.6. Depósito de Material de Limpeza 1   

  Armário alto 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130459-3 

  Carro para transporte de material e limpeza 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Recipiente plástico para resíduo 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

8.2.7. Área p/ Distribuição 1   

  Mesa de escritório 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130419-4 

  Cadeira giratória 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.19.00104543-1 

  Computador 1   

  Carro tipo plataforma 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.00.00023904-6 

  Carro para transporte de material geral 3 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=39.20.19.00011262-3 

  Arquivo de aço 4 gavetas 2 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.10.00.00130501-8 

  Telefone 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=58.05.00.00040372-5 

  Recipiente para resíduo comum 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=72.40.00.00120528-5 

  Quadro de avisos 1 http://www.comprasnet.ba.gov.br/ConsultaCatalogo/detalhes_item.asp?NumItem=71.95.00.00031983-0 

 
Legenda: 
Obra: Equipamentos e mobiliário cujo custo está incluído na obra (projetos de condicionamento de ar e projeto arquitetônico-
serviço de marcenaria); 
Concessionária de serviços públicos: Equipamento fornecido pela concessionária de telefonia para uso do público em geral. 
Caberá à CONCESSIONÁRIA solicitar e envidar esforços para que a instalação seja feita; 
Comodato: Equipamento a ser disponibilizado através de contrato da Sesab com terceiros (ver subcláusula 4.1.iii, CONTRATO); 
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Observação1: Equipamentos de Raio x e Tomografia serão adquiridos pela concessionária de PPP do projeto de imagem (ver 
subcláusula 4.1.iv, CONTRATO); 
Observação 2: Código contendo letras (A, B, C...) estão detalhados no ANEXO 2 – Especificações Técnicas para a Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliário. 
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ANEXO DO CONTRATO 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente ANEXO tem a finalidade de apresentar orientações sobre o processo de 
aquisição de equipamentos de saúde e mobiliário da UNIDDE HOSPITALAR. 

 

2. PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO  

 

O fornecimento dos equipamentos e mobiliário seguirá as etapas apresentadas na Figura 
1:  

 

 

Figura 1 – Etapas do processo de fornecimento de equipamentos e mobiliário  

As PARTES deverão seguir os prazos indicados nas subcláusulas 4.13 e 4.15 do 
CONTRATO.  

 

3. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

As especificações mínimas definidas no ANEXO 2 devem ser seguidas para a elaboração 
do Caderno de Especificações.  

A CONCESSIONÁRIA deve prever equipamentos sobressalentes, em especial, aqueles 
que integram os equipamentos de criticidade 3 conforme ANEXO 3 para garantir a 
disponibilidade dos equipamentos e a não interrupção dos serviços da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

I. Elaboração do Caderno de Especificações  

Para a elaboração do Caderno de Especificações, a CONCESSIONÁRIA deverá tomar 
como referência os quantitativos, as especificações e os requerimentos técnicos e 
funcionais mínimos fornecidos no EDITAL e ANEXOS. Os códigos vinculados às 
especificações dos equipamerntos e mobiliário têm como objetivo apenas facilitar a 
identificação dos equipamentos no ambientes conforme ANEXO 2; 
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A especificação de alguns itens apresentadas neste ANEXO podem conter a referência a 
marcas e modelos. Para a elaboração do caderno de especificações fica garantido à 
CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito de fornecer produtos e 
equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes atendam às normas 
técnicas, à legislação vigente e aos requerimentos mínimos de desempenho e qualidade 
exigidos neste ANEXO. Na hipótese de haver a menção a determinada marca ou modelo, 
deverá a CONCESSIONÁRIA interpretar como elemento indicativo da qualidade e/ou 
funcionalidades mínimias desejadas do produto a ser fornecido, hipótese em que a 
descrição do item deverá ser acrescida de expressões como “referência”, “ref.”, "similar", 
"equivalente", "de melhor qualidade”.  

Quando a especificação apresentar medidas relativas a cumprimento, altura, largura ou 
profundidade e peso, deverá ser considerada uma tolerância dimensional de até ± 5% em 
relação à medida nominal apresentada. O objetivo é que sejam absorvidas as pequenas 
variações dimensionais existentes entre produtos equivalentes, mas de diferentes 
fabricantes.  

O caderno de especificações não deverá relacionar equipamento de padrão técnico ou 
desempenho inferior aos indicados no presente ANEXO e procurará incorporar todas as 
modernizações havidas entre a publicação do Edital e a sua elaboração, desde que o 
custo-benefício dessas alterações se justifique.  

Além de observar os requerimentos mínimos de desempenho e qualidade constantes 
neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir a interoperabilidade dos 
equipamentos e do mobiliário aos sistemas, tecnologias e recursos dos diversos serviços 
e infraestrutura do HOSPITAL.  

O caderno de especificações descreverá:  

• O quantitativo de cada item em conformidade com a quntitativo de referência 
fornecida neste ANEXO;  

• A descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um, pelo menos:  

o Fabricante / marca  

o Modelo/ ano  

o Especificação técnica completa (catálogo do equipamento)  

o Comparação entre o solicitado e o apresentado, justificando as diferenças 
propostas 

o Unidade de fornecimento  

o Certificações e registros previstos na regulamentação específica  

o Plano de instalação e comissionamento padrão do fabricante  
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Para a elaboração do caderno de especificações, a CONCESSIONÁRIA também deverá 
observar os parâmetros gerais de projeto do HOSPITAL, como o padrão de fornecimento 
de energia elétrica interna.  

 

Ia. Homologação 

Sendo aceito o caderno de especificações proposto, o PODER CONCEDENTE irá emitir o 
termo de homologação e autorizará a realização das etapas seguintes.  

O PODER CONCEDENTE poderá impor quaisquer alterações no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES que entenda cabíveis para melhor atendimento dos fins da 
CONCESSÃO, como condição para a sua homologação, desde que respeitado o prazo 
estabelecido na subcláusulas 4.13 do CONTRATO e desde que as alterações não 
causem distorções de equivalência às especificações originalmente apresentadas.  

O PODER CONCEDENTE poderá homologar parcialmente o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES possibilitando a aquisição dos itens homologados pela 
CONCESSIONÁRIA, ainda que haja solicitação de alteração nos demais itens.  

Na hipótese de haver qualquer alteração solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a 
CONCESSIONÁRIA deverá realizá-la no prazo estabelecido na nas subcláusulas 4.13 do 
CONTRATO.  

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, exigir amostras e a realização de testes prévios 
de quaisquer equipamentos sugeridos pelo CONCESSIONÁRIO, como condição para a 
homologação do caderno de especificações. Nesta hipótese, os testes serão realizados 
com vias de comprovação de atendimento aos requerimentos mínimos apresentados no 
EDITAL e em especial neste ANEXO. O prazo para a realização deste tipo de avaliação 
não deve superar 10 (dez) dias contados da solicitação pelo PODER CONCEDENTE. 

Quando o PODER CONCEDENTE solicitar realização de testes prévios a 
CONCESSIONÁRIA poderá, para equipamentos fixos e de grande porte, indicar no 
território nacional onde existe equipamento similar já está instalado para que técnicos do 
PODER CONCEDENTE façam, avaliação in loco. O agendamento da visita será de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. O custo operacional da visita dos técnicos do 
Poder Concedente será arcado pelo PODER CONCEDENTE. O prazo para a realização 
deste tipo de avaliação não deve superar 15 (quinze) dias contados da solicitação pelo 
PODER CONCEDENTE. 
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II. Fornecimento  

Após a etapa de homologação, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir os produtos 
apresentados no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES que estejam homologados pelo 
PODER CONCEDENTE.  

Finalizada a etapa de aquisição, o PODER CONCEDENTE poderá exigir a apresentação 
de cópia das notas fiscais de compra para verificar se os produtos adquiridos estão em 
conformidade com a proposta homologada, sem prejuízo da realização de verificações in 
loco com a mesma finalidade.  

 

 

III. Instalação  

Nesta etapa o PODER CONCEDENTE irá fornecer previamente o Plano de Alocação dos 
Equipamentos e Mobiliário no ambiente do HOSPITAL (itens, quantidades e locais), bem 
como quaisquer outras instruções relativas à esta etapa.  

O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, indicar os prazos para instalação dos 
equipamentos e mobiliário em compatibilidade com o faseamento da operação do 
HOSPITAL.  

O processo de instalação contemplará as atividades de recebimento, conferência e 
inspeção, instalação, configuração, condução de eventuais testes, comissionamento e 
liberação para a operação. Estas atividades serão de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA e serão fiscalizados pelo PODER CONCEDENTE.  

 

IV. Elaboração do Caderno de Aceitação  

Após o término da fase de instalação, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 
PODER CONCEDENTE o caderno de aceitação contendo:  

• a descrição detalhada dos bens e sistemas instalados, bem como os respectivos 
locais de instalação e suas quantidades;  

• Manuais de uso, bem como catálogos de especificação técnica reunindo a maior 
quantidade de informações sobre os equipamentos e mobiliário;  

o Todos os manuais devem ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente 
acompanhados de sua tradução para a língua portuguesa, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA qualquer falha na tradução 
desses documentos;  

• Documentação contendo todas as configurações realizadas nos equipamentos e 
sistemas fornecidos;  
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• Laudos, certificações, registros e quaisquer outros documentos previstos na 
regulamentação específica;  

• Atestado Técnico dos testes e comissionamentos realizados sobre o desempenho 
do equipamento (ex.: atestado de calibração).  

 

IVa. Homologação  

É condição para o início da execução dos SERVIÇOS a homologação do caderno de 
aceitação pelo PODER CONCEDENTE. Este, por sua vez, procederá à conferência e 
inspeção dos bens e sistemas instalados frente ao caderno de aceitação quanto aos itens 
realmente fornecidos, ao Plano de Alocação, ao estado geral e de funcionamento dos 
itens, à condução do comissionamento quando aplicável e à presença de toda a 
documentação necessária, tais como manuais, certificados, laudos e outros.  

Nesta fase, o PODER CONCEDENTE poderá:  

• exigir a substituição ou a correção do prazo, do local ou do método de instalação e 
a alteração dos manuais de utilização dos equipamentos que estejam em 
desacordo com o caderno de especificações;  

• exigir, ainda, a realização de novos testes de qualidade ou performance dos 
equipamentos e mobiliário.  

 

V. Treinamento dos Colaboradores  

Após a Homologação do caderno de aceitação, a CONCESSIONÁRIA deverá dar início 
ao treinamento, teórico e prático, dos colaboradores do PODER CONCEDENTE que terão 
envolvimento direto na operação dos equipamentos e mobiliário, nos termos previstos no 
ANEXO 3 do CONTRATO.  

Os treinamentos ministrados deverão ser realizados nos formatos, carga horária e ementa 
necessárias e suficientes à plena capacitação dos colaboradores à correta operação dos 
equipamentos e mobiliário fornecidos, bem como os sistemas e demais elementos 
componentes.  

A CONCESSIONÁRIA deve comprovar a realização dos treinamentos através de 
apresentação de lista de presença assinada por cada um dos colaboradores do PODER 
CONCEDENTE que atenderam ao curso, deve aplicar questionário de avaliação da 
qualidade do treinamento ministrado e deve aplicar avaliação para mensurar o resultado 
do treinamento aplicado, enfocando os principais conceitos que o colaborador deve 
dominar a respeito do equipamento em foco, além disso, deve avaliar o que foi aprendido 
sobre o uso seguro e apropriado equipamento alvo do treinamento. 
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O cronograma de treinamento dos colaboradores do PODER CONCEDENTE deve ser 
acordado com o preposto do PODER CONCEDENTE. O treinamento deve ser ministrado 
na nova UNIDADE HOSPITLAR, quando já em funcionamento ou no prédio do atual 
Hospital Especializado Couto Maia para agilizar o início do funcionamento da nova 
unidade. 

O treinamento deve abranger 100% dos colaboradores que utilizarão os respectivos 
equipamentos. 

 

VI. Intervenção Técnica  

Após a homologação do caderno de aceitação, a CONCESSIONÁRIA dará início à 
execução dos SERVIÇOS, sendo de sua responsabilidade, sob fiscalização do PODER 
CONCEDENTE, as intervenções técnicas preventivas, preditivas e corretivas, no que 
couber, e a calibração periódica dos bens fornecidos, incluindo o fornecimento das peças, 
acessórios e suprimentos de reposição, bem como a conservação dos equipamentos e 
mobiliário, conforme apresentado no ANEXO 3. 
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ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS 
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1. OBJETIVOS  

 

O presente documento tem por objetivo descrever e detalhar todos os SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS e obrigações a cargo da CONCESSIONÁRIA em virtude do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. Esse anexo está diretamente vinculado à mensuração 
do ÍNDICE DE DESEMPENHO do contrato. 

As especificações técnicas dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS estão divididos em 14 
(quatorze) grandes grupos com seus respectivos subgrupos, conforme descrito nos 
subitens abaixo:  

 

• Serviço Higienização Hospitalar 

o Limpeza  

Serviço de Limpeza e Desinfecção de superfícies necessárias à operação da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

o Controle de Pragas  

Serviços de controle integrado de pragas, em todas suas áreas internas e externas 
(definidas como área de influência do ICOM), necessárias à operação da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

o Gerenciamento de Resíduos 

Gerenciamento de Resíduos gerados nas dependências internas e externas, necessários 
à operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Lavanderia  

Fornecimento, disponibilização, lavagem e processamento de uniformes e enxovais 
necessário a operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

o Serviço de Camareira Hospitalar 

Serviço de camareira para distribuição e controle do enxoval e organização do ambiente 
do paciente necessário a operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Segurança 

Serviço relacionado a gerenciamento e operação da segurança e do controle de acesso 
dos USUÁRIOS e visitantes às dependências da UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Transporte 
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Serviços relacionados ao gerenciamento, operação e manutenção dos veículos 
administrativos e ambulâncias da UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Maqueiros 

Serviço de transporte de paciente nas dependências, interna e externas delimitadas na 
poligonal apresentada pelo PODER CONCEDENTE, necessário à operação da 
UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Bombeiro Civil 

Serviço de bombeiro civil e brigada de incêndio para ações preventivas e de primeiro 
combate a incêndios necessários a UNIDADE HOSPITALAR 

• Serviço de Recepção 

Serviço de recepção dos USUÁRIOS e visitantes necessário para operação da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

• Serviço de Jardinagem 

Serviço de jardinagem a ser realizado nas áreas internas e externas delimitadas na 
poligonal apresentada pelo PODER CONCEDENTE, necessário para operação da 
UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Telefonia 

Serviço de atendimento e realização de chamadas telefônicas necessárias à operação da 
UNIDADE HOSPITALAR. 

• Serviço de Nutrição e Dietética 

Serviço de assistência nutricional assistência nutricional restrita a produção e distribuição 
de alimentação para pacientes, acompanhantes, com determinação legal ou com 
indicação técnica, e colaboradores definidos pelo Poder Concedente, tais como: 
funcionários, servidores, residentes e estudantes, e eventos realizados na UNIDADE 
HOSPITALAR.  

• Serviços de Mensageria 

Serviço responsável pelo registro e movimentação de correspondências, documentos e 
encomendas interna e externamente necessário para operação da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

• Serviço de Engenharia Clínica 

Serviço de Engenharia Clínica abrange o gerenciamento de equipamentos de saúde em 
todas as etapas do ciclo de vida do equipamento necessário para operação da UNIDADE 
HOSPITALAR.  
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• Serviço de Engenharia Hospitalar 

Serviço de engenharia voltado para a conservação, operação e segurança da edificação 
e suas instalações, necessário para operação da UNIDADE HOSPITALAR. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Para fins de interpretação deste ANEXO, as regras estabelecidas nos subitens abaixo 
deverão ser levadas em consideração:  

• Os termos e expressões grafados em caixa alta (maiúsculas) terão o significado 
que lhes é atribuído pelo EDITAL e CONTRATO, salvo as exceções 
expressamente previstas por este ANEXO.  

• Para o provimento dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS fica garantido à 
CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito de fornecer produtos e 
equipamentos de quaisquer fabricantes e modelos, desde que estes atendam às 
normas técnicas, à legislação vigente, as especificações mínimas definidas neste 
ANEXO, salvo quando houver justificativa para indicação de marca e/ou modelo 
em função de critérios técnicos explicitados, e diretrizes dos MANUAIS DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. Nas demais hipóteses em que houver 
menção a determinada marca ou modelo, deverá a mesma ser interpretada como 
indicativa da qualidade e/ou funcionalidades mínimas desejadas do produto a ser 
fornecido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de 
expressões como "ou similar", "ou equivalente", "ou de melhor qualidade. 

• A especificação, o quantitativo e a reposição dos equipamentos, ferramentas, 
utensílios e materiais a serem utilizados para a execução dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que 
deverá considerar no dimensionamento e nas características dos produtos 
adquiridos a qualidade requerida nos ANEXO 2 e 4.  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter em perfeitas condições de uso os BENS DA 
CONCESSÃO, responsabilizando-se pela substituição em caso de eventuais 
extravios ou quebras; 

• A CONCESSIONÁRIA deve utilizar na realização dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS equipamentos, ferramentas, utensílios em bom estado de 
conservação, não sendo admitida a utilização destes com avarias ou 
improvisações; 

• A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se pelas despesas relativas a água 
para o preparo de refeições e limpeza das áreas pertencentes a UNIDADE 
HOSPITALAR, em caso de sua falta na rede pública, e demais encargos 
necessários à execução dos serviços. 

•  A CONCESSIONÁRIA deve manter planejamento de esquemas alternativos de 
trabalho ou planos de contingência para situações emergenciais, tais como: falta 
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de água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, inclusive os de 
saúde, greves e outros, assegurando a continuidade dos serviços estabelecidos 
no presente ANEXO; 

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, trimestralmente, para fins da mensuração 
do Indicador de Conformidade, relatórios de conformidade operacional por grupo, 
conforme ANEXO 4, contendo no mínimo apresentação de dados consolidados, 
informações, históricos, registros impressos diretamente dos sistemas 
automatizados, laudos, e certificados condizentes com os requerimentos mínimos 
estabelecidos neste ANEXO; 

• A CONCESSIONÁRIA deve utilizar este ANEXO como norteador para execução 
de todos os procedimentos dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS e elaboração 
dos MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, uma vez que este anexo 
será utilizado na mensuração de ÍNDICE DESEMPENHO. 
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3. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONCESSIONÁRIA COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS  

 

3.1 Obrigações e Responsabilidades - Instruções Gerais 

 

• Todos os serviços descritos nesse ANEXO não ensejarão recursos adicionais do 
PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA; 

• A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar os leitos hospitalares em adequadas 
condições de uso considerando, para tanto: estrutura predial, instalações, 
higienização, disponibilidade de enxoval e equipamentos de saúde; 

• A avaliação e o controle do serviço pelo PODER CONCEDENTE não exonera nem 
diminui a completa responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por qualquer 
inobservância ou omissão na prestação do serviço objeto do contrato; 

• A CONCESSIONÁRIA deve vincular-se ao disposto no CONTRATO, no EDITAL e 
demais ANEXOS, na sua PROPOSTA COMERCIAL, na legislação vigente, nas 
regulamentações e demais normas técnicas brasileiras vigentes, nas esferas 
federal, estadual e municipal, quanto à execução do objeto deste EDITAL; 

• A CONCESSIONÁRIA deve Consultar e obter expressa autorização do PODER 
CONCEDENTE para, no decorrer da CONCESSÃO, realizar qualquer alteração ou 
inclusão de serviços ao escopo da CONCESSÃO; 

• A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer uma abordagem sistêmica para a gestão 
da qualidade, através da implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade de 
forma a assegurar que as necessidades de todos os USUÁRIOS estejam 
compreendidas, aceitas e atendidas, fornecendo produtos e serviços de forma 
consistente, com repetibilidade dos resultados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve estruturar por meio de MANUAIS DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS os processos de trabalho relativos à 
prestação de todos os SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. Tais documentos serão 
previamente apreciados pela Comissão de Operacionalização 
ICOM/CONCESSIONÁRIA em momento anterior ao início da operação dos 
serviços; 

• A CONCESSIONÁRIA deve executar os SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, de 
acordo com as especificações e normas exigidas, utilizando equipamentos e 
materiais apropriados e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária a 
sua execução; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve definir objetivos para diminuição ativa do impacto 
ambiental causado por sua operação, através de um sistema de gestão ambiental 
para acompanhamento da execução destes objetivos, com a definição de 
procedimentos que permitam identificar, conhecer, administrar e controlar os 
resíduos gerados durante o fornecimento de produtos e serviços, divulgando, entre 
os USUÁRIOS da UNIDADE HOSPITALAR e a sociedade, práticas alinhadas com 
o cumprimento da política ambiental da CONCESSIONÁRIA e do PODER 
CONCEDENTE e com planos de ação emergencial e de contingência relacionados 
aos riscos ambientais envolvidos na operação; 

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a legislação trabalhista, as normas de 
segurança do trabalho, as regulamentações do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as 
normas técnicas e de segurança do PODER CONCEDENTE e todas as demais 
regulamentações que regem a prestação de serviço em unidades de saúde e suas 
atualizações e alterações. 

•  A CONCESSIONÁRIA deve orientar seus colaboradores a cumprirem a legislação 
Lei Municipal nº 7.859/ 2010 e a Portaria estadual nº 220/2009 que assegura aos 
travestis e transexuais o uso do nome social; 

• A CONCESSIONÁRIA deve executar os trabalhos de forma a garantir os melhores 
resultados, cabendo-lhe otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais 
com vistas ao aprimoramento, à manutenção da qualidade dos serviços e à 
satisfação do PODER CONCEDENTE.  

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a programação dos serviços com atendimento 
sempre cortês aos USUÁRIOS e às pessoas em geral. 

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a programação dos serviços da UNIDADE 
HOSPITALAR de forma a garantir as condições de segurança das instalações e, 
dos USUÁRIOS e das pessoas em geral;  

• A CONCESSIONÁRIA deve executar os serviços de rotina em comum acordo com 
o PODER CONCEDENTE, de modo a não interferir no adequado andamento dos 
serviços assistenciais da UNIDADE HOSPITALAR;  

• Os supervisores de todos os serviços da CONCESSIONÁRIA devem acompanhar 
e monitorar os serviços executados pelos seus colaboradores; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter profissionais responsáveis técnicos pelos 
serviços, objeto do contrato, com registros atualizados nos respectivos órgãos de 
regulamentação profissional; 
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• O PODER CONCEDENTE deverá aprovar, previamente, o modelo e a qualidade 
do tecido dos uniformes e também da identidade funcional utilizados pelos 
colaboradores.  

• É obrigação da CONCESSIONÁRIA o fornecimento dos uniformes, crachás e 
demais complementos adequados ao desenvolvimento da prestação dos serviços, 
sem ônus para os colaboradores. 

• Os colaboradores da CONCESSIONÁRIA devem registrar e controlar diariamente 
as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços; 

• A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se pelas chaves referentes às áreas 
físicas utilizadas para execução dos serviços, objeto do contrato. O PODER 
CONCEDENTE reserva-se o direito de manter cópias de todas as chaves das 
instalações colocadas à disposição da CONCESSIONÁRIA;  

3.2 Direção e gestão  

A CONCESSIONÁRIA deve explicitar detalhadamente a sua estrutura organizacional 
e suas inter-relações, incluindo as conexões com a estrutura organizacional do 
PODER CONCEDENTE para a gestão dos diferentes serviços sob sua 
responsabilidade.  

A responsabilidade dos cargos de gerenciamento propostos pela CONCESSIONÁRIA 
será refletida em suas funções, assim como nas linhas de comunicação e 
coordenação a serem instauradas entre os diferentes serviços contratados e o 
PODER CONCEDENTE.  

A CONCESSIONÁRIA deve contar com um gestor como responsável final por todos 
os SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, independentemente destes serem 
prestados diretamente ou por meio de empresas Subcontratadas.  

A CONCESSIONÁRIA deve contar com uma equipe responsável pelo gerenciamento 
e coordenação dos diversos serviços. Nomear supervisores, ou agentes 
responsáveis pelos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, com a missão de garantir 
o bom andamento dos trabalhos;  

A CONCESSIONÁRIA deve garantir que os seus supervisores, ou agentes 
responsáveis pelos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, atuem de modo a resolver 
problemas relativos à execução dos serviços;  

A CONCESSIONÁRIA deve implantar, de forma adequada, as atividades planejadas, 
a execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira estruturada, 
mantendo suporte que forneça atendimento imediato e supra eventuais 
necessidades de manutenção;  
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A CONCESSIONÁRIA deve programar a distribuição dos horários de trabalho de seus 
colaboradores de forma a não haver, de hipótese alguma descontinuidade dos 
serviços; 

 A CONCESSIONÁRIA deve manter colaboradores em número suficiente para a 
execução do contrato; 

A CONCESSIONÁRIA deve manter seus colaboradores colaboradores, devidamente 
uniformizados, com identificação profissional e utilizando equipamentos de 
proteção individual e coletivo (EPI e EPC), fornecidos pela CONCESSIONÁRIA, 
conforme ambiente e função; 

A CONCESSIONÁRIA deve comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer 
mudança na estrutura proposta, sendo que o fluxo de informações deverá ser 
permanentemente atualizado; 

A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao preposto do PODER 
CONCEDENTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, 
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

A CONCESSIONÁRIA deve emitir todos os informes solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE para que este acompanhe o andamento dos serviços prestados. 
Tais informes deverão obedecer à estrutura e a periodicidade que for estabelecida 
pelo PODER CONCEDENTE.  

A CONCESSIONÁRIA deve coordenar e estabelecer mecanismos acompanhamento 
de serviços prestados por empresas Subcontratadas; 

A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer, em comum acordo com o PODER 
CONCEDENTE, linhas de comunicação com a Comissão de Operacionalização 
ICOM/CONCESSIONÁRIA da UNIDADE HOSPITALAR; 

A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer linhas de comunicação visando difundir a 
informação de maneira adequada entre os seus prepostos e os colaboradores da 
UNIDADE HOSPITALAR.  

A CONCESSIONÁRIA deve fomentar a integração entre as equipes dos serviços 
assistenciais e NÃO ASSISTENCIAIS visando a harmonia no ambiente de 
trabalho, o bem estar dos USUÁRIOS e o alinhamento dos processos de trabalho.  

A CONCESSIONÁRIA deve priorizar a utilização de boas práticas de gerenciamento 
na prestação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, buscando o aperfeiçoamento 
dos resultados;  

A CONCESSIONÁRIA deve implantar Sistema de Controle Biométrico para controle 
de freqüência de seus colaboradores. 
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3.3 Recursos Humanos da Concessionária  

• Todos os colaboradores da CONCESSIONÁRIA deverão ser contratados 
conforme legislação trabalhista vigente, seguindo as leis específicas de encargos 
trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como 
acordo/convenção/dissídio coletivo da categoria profissional;  

3.3.1 Dimensionamento do Quadro de Pessoal  

• A CONCESSIONÁRIA deve contar com equipe suficiente e qualificada para 
cumprir com as obrigações estipuladas no CONTRATO e seus ANEXOS.  

• A CONCESSIONÁRIA deve definir o número de postos, seu horário de 
funcionamento e o número de pessoas que comporão cada posto e submeter à 
apreciação do PODER CONCEDENTE. 

3.3.2 Qualificação e Formação do Pessoal  

• A CONCESSIONÁRIA deve prover capacitação dos colaboradores para executar 
os processos de trabalhos, nas suas respectivas áreas, dentro dos níveis de 
qualidade requeridos no CONTRATO. 

• A CONCESSIONÁRIA deve comprovar capacitação realizados mediante a 
apresentação do conteúdo programático, do registro de freqüência, da aplicação 
de avaliação do aprendizado individual e da avaliação da qualidade da 
capacitação. 

A CONCESSIONÁRIA deve capacitar e conscientizar seus colaboradores para agir 
proativamente nos casos de emergência ou de necessidade de evacuação das 
instalações, visando à manutenção das condições de segurança; 

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir que a equipe selecionada para a prestação 
dos serviços reúna os seguintes requisitos:  

o Qualificação exigida para a função; 

o Atendimento aos requisitos legais (licenças, certificados, autorizações legais 
etc.), para o desempenho da função; 

o Ter no mínimo ensino médio completo, exceto quando definido de forma 
diferente nas Especificações Técnicas Particulares para Execução de cada 
um dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, devendo estar previamente 
capacitado para as funções que irá desempenhar; 

o A CONCESSIONÁRIA deve comprovar o atendimento desses requisitos 
sempre que o PODER CONCEDENTE solicitar. 
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• A CONCESSIONÁRIA deve estimular seus colaboradores na melhoria do seu 
nível de escolaridade com vistas ao crescimento profissional. 

• A CONCESSIONÁRIA deve identificar, acompanhar e orientar adequadamente os 
seus colaboradores em período de experiência. 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, capacitar e fiscalizar seus colaboradores 
sobre a utilização das diretrizes contidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS específicos da sua área de trabalho. 

• A CONCESSIONÁRIA deve desenvolver e manter um Plano de Educação 
Permanente (PEP) para seus colaboradores. Tal plano deverá ser apresentado ao 
PODER CONCEDENTE, que poderá verificar, a todo o momento, seu 
cumprimento.  

• A CONCESSIONÁRIA deve, através do PEP, proporcionar à equipe atualização 
contínua, dos conhecimentos da profissão relacionados à sua área de atuação. 
Anualmente o PEP deverá contemplar: 

o Noções das diretrizes gerais e política de humanização do SUS;  

o Qualidade no atendimento;  

o Combate a discriminação por gênero, religião e etnia; 

o Normas, deveres e rotinas de trabalho; 

o Ética profissional; 

o Noções de higiene pessoal e de ambiente hospitalar;  

o Noções de infecção hospitalar, medidas de biossegurança e uso correto de 
EPI e EPC;  

o Procedimentos de prevenção e combate a incêndios, treinamento nos 
Planos de Emergência e Contingência, para possíveis evacuações do 
prédio, noções básicas de primeiros socorros;  

o Relações interpessoais: comportamento cortês, conduta pessoal adequada 
para os ambientes de saúde;  

o Noções de sustentabilidade; 

o Normas para visitantes e acompanhantes; 

o Produtividade aplicada na prestação de serviços. 

• A CONCESSIONÁRIA deve alocar os colaboradores que irão desenvolver os NÃO 
ASSISTENCIAIS somente após efetiva capacitação com conteúdo programático 
mínimo do PEP, conforme lista a seguir:  
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o Normas, deveres e rotinas de trabalho; 

o Noções das diretrizes gerais e política de humanização do SUS;  

o Qualidade no atendimento;  

o Combate a discriminação por gênero, religião e racismo; 

o Noções de higiene pessoal e de ambiente hospitalar;  

o Noções de infecção hospitalar, medidas de biossegurança e uso correto de 
EPI e EPC;  

o Procedimentos de prevenção e combate a incêndios;  

o Relações interpessoais: comportamento cortês, conduta pessoal adequada 
para os ambientes de saúde;  

o Normas para visitantes e acompanhantes. 

• A CONCESSIONÁRIA deve atender as solicitações do PODER CONCEDENTE 
quanto às substituições de colaboradores não qualificados ou entendidos como 
inadequados para a prestação dos serviços.  

3.3.3 Identificação  

Todo o pessoal responsável pela prestação dos serviços deverá estar com 
apresentação e higiene pessoal adequadas, devidamente uniformizado, além disso, 
deverá portar a identidade funcional com foto em local visível e apropriado durante toda 
a jornada de trabalho.  

Os modelos e as cores dos uniformes dos colaboradores da CONCESSIONÁRIA 
devem estar em consonância com as funções exercidas e as diretrizes da UNIDADE 
HOSPITALAR. 

3.3.4 Freqüência  

1. A CONCESSIONÁRIA deve manter controle de freqüência/pontualidade, dos 
colaboradores responsáveis pela execução dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, 
efetuando a reposição, em até três horas, em eventual ausência, minimizando a 
necessidade de prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 

2. A CONCESSIONÁRIA deve substituir imediatamente o profissional responsável por 
coordenação/supervisão de serviço em seus impedimentos, por outro de mesmo nível, 
ou superior, comunicando a substituição ao preposto do PODER CONCEDENTE;  

3. A CONCESSIONÁRIA deve assegurar que todo colaborador em cumprimento de 
suspensão por falta disciplinar não tenha acesso às instalações do PODER 
CONCEDENTE.  

3.3.5 Greve  
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4. No caso de greve que afete a prestação dos serviços, a CONCESSIONÁRIA será 
obrigada a oferecer soluções que garantam os serviços mínimos imprescindíveis 
determinados pelo PODER CONCEDENTE; Ressalta-se que para todos os efeitos, a 
responsabilidade derivada dos serviços sub-contratados será da CONCESSIONÁRIA. 

3.4 Segurança, Saúde e Prevenção de Riscos Ocupacionais  

• A CONCESSIONÁRIA deve considerar a seguinte legislação de saúde e 
segurança do trabalho na elaboração dos MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS, não se limitando a estas:  

Identificação Descrição  

Norma Regulamentadora Nº 01 - 
Disposições Gerais  

Estabelece o campo de aplicação de todas as Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Medicina do Trabalho do Trabalho Urbano, bem como os direitos e obrigações do Governo, dos 
empregadores e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 154 
a159 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

Norma Regulamentadora Nº 02 - 
Inspeção Prévia  

 

Estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao MTb a realização de inspeção 
prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A fundamentação legal, 
ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 160 da 
CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 04 - 
Serviços Especializados em Eng. 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: Estabelece a 
obrigatoriedade das empresas públicas e privadas, que possuam empregados regidos pela CLT, 
de organizarem e manterem em funcionamento, Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e 
específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, é o artigo 162 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 05 - 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Estabelece a obrigatoriedade das 
empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, 
uma comissão constituída exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir infortúnios 
laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que 
melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento 
jurídico à existência desta NR, são os artigos 163 a 165 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 06 - 
Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Estabelece e define os tipos de EPI's a que as 
empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho 
o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, 
são os artigos 166 e 167 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 07 - 
Programas de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO,com o objetivo de promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus trabalhadores. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 168 e 169 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 08 - 
Edificações 

Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir 
segurança e conforto aos que nelas trabalhem. 
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Norma Regulamentadora Nº 09 - 
Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade física 
dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A fundamentação 
legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 
175 a 178 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 10 - 
Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade 

Estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que 
trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, 
execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança de usuários e 
de terceiros, em quaisquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia 
elétrica, observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais vigentes e, na falta destas, as 
normas técnicas internacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá 
embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 179 a 181 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 11 - 
Transporte, Movimentação, 
Armazenagem e Manuseio de 
Materiais 

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: Estabelece os requisitos de 
segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à 
movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto 
manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal, ordinária e 
específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 182 e 183 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 12 - 
Máquinas e Equipamentos 

Máquinas e Equipamentos: Estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do 
trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de 
máquinas e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho. A fundamentação 
legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 
184 e 186 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 13 - 
Caldeiras e Vasos de Pressão 

Estabelece todos os requisitos técnicos-legais relativos à instalação, operação e manutenção de 
caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho. A 
fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, 
são os artigos 187 e 188 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 15 - 
Atividades e Operações Insalubres 

Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, 
definindo, assim, as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos 
trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre, e também os meios de proteger 
os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde. A fundamentação legal, ordinária e 
específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 189 e 192 da CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 16 - 
Atividades e Operações Perigosas 

Regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as 
recomendações prevencionistas correspondentes. Especificamente no que diz respeito ao anexo 
nº 1, Atividades e Operações com Explosivos e ao anexo nº 2 Atividades e Operações Perigosas 
com Inflamáveis tem sua existência jurídica assegurada através dos artigos 192 a 197 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. A fundamentação legal, ordinária e especifica, que do 
embasamento jurídico a caracterização da energia elétrica como sendo o 3º agente periculoso é a 
Lei nº 7.369 de 22 de Setembro de 1985, que institui o adicional de periculosidade para os 
profissionais da área de eletricidade. A portaria do MTB nº 3.393 de 17 de dezembro de 1987, 
numa atitude casuística e decorrente do famoso acidente com o Césio 137 em Goiânia, veio a 
enquadrar as radiações ionozantes que já eram insalubres de grau Maximo, como 4º agente 
periculoso, sendo controvertido legalmente tal enquadramento, na medida em que não existe lei 
autorizadora para tal. 

Norma Regulamentadora Nº 17 - 
Ergonomia 

Estabelece parâmetros que permitam à adaptação das condições de trabalho as condições 
psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um Maximo de conforto, segurança e 
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desempenho eficiente. A fundamentação legal, ordinária e especifica, que do embasamento 
jurídico a existência desta NR, são os artigo 198 e 199 da consolidação das leis trabalhistas – 
CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 18 - 
Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da 
Construção 

Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização e de execução, 
que objetivem a implementação de medidas de controle e sistemas prevencionistas de segurança 
nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na industria da construção civil. A 
fundamentação legal, ordinária e especifica, que do embasamento jurídico a existência desta NR, 
e o artigo 200 inciso I da consolidação das leis trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 20 - 
Líquidos Combustíveis e 
Inflamáveis 

 Estabelece as disposições regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de 
líquidos combustíveis e inflamáveis, objetivando a proteção de saúde e a integridade física dos 
trabalhadores em seus ambientes de trabalho. A fundamentação legal, ordinária e especifica, que 
do embasamento jurídico a existência desta NR, e o artigo 200 inciso II da consolidação das leis 
trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 23 - 
Proteção Contra Incêndios 

Estabelece as medidas de proteção contra incêndios, que devem dispor os locais de trabalho, 
visando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. A fundamentação 
legal, ordinária e especifica, que do embasamento jurídico a existência desta NR, e o artigo 200 
inciso IV da consolidação das leis trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 24 - 
Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho 

Disciplina os conceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho, 
especialmente no que se refere a banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água 
potável, visando a higiene dos locais de trabalho e a proteção a saúde dos trabalhadores. A 
fundamentação legal, ordinária e especifica, que do embasamento jurídico a existência desta NR, 
e o artigo 200 inciso VII da consolidação das leis trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 25 - 
Resíduos Industriais 

Estabelece medidas preventivas a serem observadas pelas empresas no destino final a ser dado 
aos resíduos industriais resultantes dos ambientes de trabalho de modo a proteger a saúde e a 
integridade fisica dos trabalhadores e ainda o meio ambiente propriamente dito. A fundamentação 
legal, ordinária e especifica, que do embasamento jurídico a existência desta NR, e o artigo 200 
inciso VII da 

 consolidação das leis trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 26 - 
Sinalização de Segurança 

Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos 
ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A 
fundamentação legal, ordinária e especifica, que do embasamento jurídico a existência desta NR, 
e o artigo 200 inciso VIII da consolidação das leis trabalhistas – CLT. 

Norma Regulamentadora Nº 27- 
Registro Profissional do Técnico 
de Segurança do Trabalho no 
MTB. 

Estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional que desejar exercer as funções de 
técnico de Segurança do Trabalho, em especial no que diz respeito ao seu registro profissional 
como tal, junto ao Ministério do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e especifica, tem seu 
embasamento jurídico assegurado através do art. 3º da Lei 7.410 de 27 de novembro de 1985, 
regulamentada pelo artigo 7° do decreto n° 92.530 de 9 de Abril de 1086. 

Norma Regulamentadora Nº 28 - 
Fiscalização e Penalidades 

Estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização trabalhista, tnto no que diz 
respeito a conceção de prazos as empresas para a correção das irregularidades técnicas, como 
também ao procedimento de autuação por infração as Norma Regulamentares de Segurança e 
medicina do Trabalho. A fundamentação legal, ordinária e especifica, que do embasamento 
jurídico a existência desta NR, e o artigo 201 da consolidação das leis trabalhistas – CLT, com as 
alterações que lhe foram dadas pelo artigo 2° da lei de 24 de Outubro de 1989, que institui o 
Bônus do Tesouro Nacional – BTN, como valor monetário a ser utilizado na cobrança de multas, e 
posteriormente pelo artigo 1° da Lei n° 8.383 de 30 de setembro de 1991, especialmente no 
tocante a instituição da unidade fiscal de referencia – UFIR, como valor monetário a ser utilizado 
na cobrança de multas em substituição ao Bônus do Tesouro Nacional –BTN. 
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Norma Regulamentadora Nº 32 - 
Segurança e Saúde no Trabalho 
em Estabelecimentos de Saúde 

Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção e segurança e a saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência a saude, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência a saúde em geral. 

Norma Regulamentadora Nº 33 - 
Segurança e Saúde no Trabalho 
em Espaços Confinados. 

Tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados, 
seu reconhecimento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir a permanência a 
segurança e saude dos trabalhadores. ESPAÇO CONFINADO é toda e qualquer área não 
projetada para ocupação humana que pussua ventilação deficiente para remover contaminantes, 
bem como a falta de controle da concentração de oxigênio presente no ambiente. 

Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência Social 

O Ministério do Trabalho, por intermédio da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, aprovou as 
Normas Regulamentadoras – NR – previstas no Capítulo V da CLT. Esta mesma Portaria 
estabeleceu que as alterações posteriores das NR seriam determinadas pela Secretaria de 
Segurança e Saúde do Trabalho, órgão do atual Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

o Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.  

o Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994. 

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a normatização de Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho, decorrentes das esferas federal, estadual, municipal, bem 
como as normas internas respectivas.  

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar ao PODER CONCEDENTE mensalmente 
ou quando solicitado os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos; 

•  A CONCESSIONÁRIA responderá pelos os ônus de natureza trabalhista e 
previdenciária, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e outros de 
natureza profissional e ocupacional;  

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer, capacitar e fiscalizar os seus colaboradores 
na utilização de EPI e EPC necessários à execução do serviço, substituindo-os de 
imediato quando não estiverem em condições apropriadas de uso, e deverá 
apresentar, sempre que solicitado, os comprovantes desse fornecimento ao 
PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter regular a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), nos termos da NR 5 e normas vigentes nesta matéria. Será de 
total responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a implantação de políticas de 
prevenção de acidentes, no âmbito de sua prestação de serviço; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar exames médicos admissionais, periódicos e 
demissionais de seus colaboradores conforme exigido pelas normas vigentes, 
inclusive exames específicos indicados para determinados tipos de serviços e 
apresentar ao PODER CONCEDENTE os laudos, quando solicitado; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve submeter-se às normas de segurança do PODER 
CONCEDENTE, em especial quanto ao acesso às dependências da UNIDADE 
HOSPITALAR 

• A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo controle do estado de saúde dos 
colaboradores envolvidos na prestação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, 
devendo providenciar a substituição imediata em caso de doença incompatível 
com a função que desempenha. 

• A CONCESSIONÁRIA, em situações especiais que necessitem de investigação 
epidemiológica, deve realizar exames específicos, em seus colaboradores quando 
solicitado pelo PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter atualizado o calendário de vacinação, nos 
termos da legislação vigente. 

3.5 Verificação da Qualidade  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter o nível de qualidade e ainda possuir métodos 
de melhoria contínua, incluindo auditorias em sua área técnica, contábil, fiscal e 
trabalhista e o cumprimento das regulamentações legais pertinentes à área de 
atuação; 

•  É obrigação da CONCESSIONÁRIA, em relação aos serviços:  

o Desenvolver um Plano de Qualidade;  

o Dispor de um Responsável pela Qualidade;  

o Verificar a qualidade de todos os serviços durante toda a vigência do 
contrato;  

o Padronizar os procedimentos e protocolos necessários para a realização da 
avaliação;  

o Na ocorrência de não conformidade ou eventos adversos ao funcionamento 
da UNIDADE HOSPITALAR, a CONCESSIONÁRIA, deve analisar o 
ocorrido com vistas a implementar ações de melhoria evitando a repetição 
de eventos da mesma natureza; 

o Avaliar a eficiência e eficácia dos planos de emergência e contingência em 
relação a ocorrência de não conformidade ou eventos adversos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve, no âmbito de sua prestação de serviços, participar do 
processo de Acreditação da UNIDADE HOSPITALAR, facilitando e 
disponibilizando o acesso às informações e documentação junto ao órgão 
Acreditador e, ainda, promover as alterações que forem pertinentes a obtenção de 
Acreditação, quando do interesse manifesto do PODER CONCEDENTE; 
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3.5.1 MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

• A CONCESSIONÁRIA deve executar os SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS, de 
acordo com os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS;  

• Os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS deverão: 

o Ser redigidos em língua portuguesa; 

o Trazer documentados todos os métodos de produção e da realização das 
tarefas para a prestação dos serviços;  

o Conter os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de cada serviço 
sobre a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

o Conter o memorial descritivo do funcionamento do serviço proposto 
indicando, no mínimo, os sistemas de organização e planejamento do 
trabalho, a metodologia, os sistemas de informação e métodos de controle 
do processo de trabalho;  

o Conter a relação dos equipamentos, ferramentas de trabalho, utensílios, 
recursos materiais e técnicos que serão utilizados diretamente na prestação 
dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS; 

o Conter a relação dos BENS DA CONCESSÃO; 

o Conter a periodicidade para a realização de cada uma das atividades 
previstas;  

o Conter o tempo médio previsto para a execução de cada tarefa. 

o Conter a listagem de seus fornecedores, produtos e marcas com suas 
respectivas fichas técnicas; 

o Conter a legislação e bibliografia utilizadas para a sua elaboração; 

• Os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS deverão ser: 

o Revisados periodicamente para absorver alterações na legislação; 

o Revisados sempre que o acordado entre as partes se mostrar inadequado 
para a operacionalização da UNIDADE HOSPITALAR. 

o Apreciados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
especificamente: Higienização e seus respectivos subgrupos, nutrição, 
lavanderia e seu sub grupo, transporte, maqueiro, Engenharia clinica. 

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS com, no mínimo, 6 (seis) meses de antecedência do início do 
PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA da UNIDADE HOSPITALAR. É facultado à 
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CONCESSIONÁRIA entregar os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS à medida que forem sendo concluídos. 

• A Comissão de Operacionalização ICOM/CONCESSIONÁRIA terá 3 (três) meses, 
a partir do recebimento dos documentos, para apreciar os MANUAIS DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS e propor as revisões e as alterações 
necessárias.  

• A CONCESSIONÁRIA terá 1 (um) mês para promover as alterações necessárias.  

3.6 Gestão Sustentável  

• A CONCESSIONÁRIA será responsável pela elaboração de um Plano de Gestão 
Sustentável tomando-se como base os critérios do Certificado de Gestão 
Ambiental.  

• O Plano de Gestão Sustentável dará suporte à política de meio ambiente 
desenvolvida pela UNIDADE HOSPITALAR, estabelecendo objetivos para reduzir 
o impacto no meio ambiente. Tais objetivos serão revisados regularmente 
adotando-se ações corretivas necessárias no caso de desvios do propósito. 

• . A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer modelos de produção dos serviços que 
se aproximem do “equilíbrio no desenvolvimento sustentável”, que incluirão:  

o Incentivar a reciclagem do material reciclável. . 

o Evitar a contaminação ambiental na emissão de gases, na utilização de 
substâncias nocivas ou perigosas.  

o Implantar política racional na utilização de materiais (papel, descartáveis, 
etc.), de energia, água etc. 

3.6.1 Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável  

• A CONCESSIONÁRIA deve assegurar que a prestação dos serviços observe as 
boas práticas ambientais abaixo descritas, não se restringindo a elas.  

• Boas Práticas Ambientais  

o É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA elaborar, implantar e manter um 
programa interno de capacitação de seus colaboradores para redução de consumo 
de energia elétrica, água, gases, redução de ruídos e redução de produção de 
resíduos sólidos, etc.  

• Uso Racional da Água  

o Capacitar seus colaboradores quanto ao uso racional da água.  

o Priorizar a aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a 
redução do consumo de água.  
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o Utilizar estratégias para aproveitamento e reaproveitamento de água, quando 
possível; 

• Uso Racional de Energia  

o Priorizar a aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência 
energética e redução de consumo;  

o Realizar verificações e, se for o caso, manutenções corretivas nos seus 
aparelhos e equipamentos elétricos;  

o Garantir que os veículos envolvidos regularmente na execução dos serviços 
sejam movidos por fontes de energia que causem o menor impacto ambiental (álcool 
ou gás natural veicular - GNV ou elétrico);  

• Redução de Produção de Resíduos Sólidos  

o Promover a implantação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos;  

• Poluição Sonora  

o Priorizar a aquisição e uso de equipamentos e complementos com produção 
mínima de ruído no seu funcionamento, observando a existência de Selo Ruído, 
como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel, conforme 
Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994.  
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4. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS  

 

• A CONCESSIONÁRIA deve submeter-se à fiscalização permanente do PODER 
CONCEDENTE e demais órgãos de fiscalização previsto na legislação;  

• A CONCESSIONÁRIA deve aceitar e facilitar o trabalho de fiscalização do PODER 
CONCEDENTE, dando livre acesso às instalações e fornecendo todas as 
informações solicitadas; 

• A CONCESSIONÁRIA deve sanar as não conformidades notificadas pelo PODER 
CONCEDENTE no prazo previsto na notificação;  

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir as normas e regulamentos internos da 
UNIDADE HOSPITALAR; 
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5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PODER CONCEDENTE  

 

• O PODER CONCEDENTE deve exercer o monitoramento e avaliação dos serviços 
contratados, efetivando avaliação contínua de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo do CONTRATO;  

• O PODER CONCEDENTE deve avaliar e acompanhar os resultados obtidos dos 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS executados pela CONCESSIONÁRIA, para 
controle de qualidade através de indicadores pré-estabelecidos; 

• O PODER CONCEDENTE deve indicar, formalmente, a Comissão de Controle e 
Acompanhamento SESAB/ICOM e a Comissão de Operacionalização 
ICOM/CONCESSIONÁRIA;  

• O PODER CONCEDENTE deve elaborar e utilizar instrumento de avaliação da 
qualidade dos serviços, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento 
do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de 
rumos; 

• O PODER CONCEDENTE deve propor e monitorar a revisão das regras de operação 
e rotinas estabelecidas nos MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
sempre que identificar necessidade de adequação;  

• O PODER CONCEDENTE deve acompanhar o trabalho desenvolvido pela 
CONCESSIONÁRIA na elaboração e especificação dos projetos complementares e 
suplementares necessários, garantindo o cumprimento de todos os requisitos 
elencados no EDITAL, CONTRATO e seus ANEXOS;  

• O PODER CONCEDENTE deve prestar informações e esclarecimentos que venham 
a ser necessários para operação da UNIDADE HOSPITALAR;  

• O PODER CONCEDENTE deve avaliar e aprovar periodicamente a programação dos 
serviços a serem executados pela CONCESSIONÁRIA;  

• O PODER CONCEDENTE deve solicitar suporte administrativo da 
CONCESSIONÁRIA para casos de urgência;  

• O PODER CONCEDENTE deve permitir que a CONCESSIONÁRIA acesse todas as 
áreas, instalações e equipamentos necessários ao cumprimento das suas 
obrigações;  

• O PODER CONCEDENTE deve manter a CONCESSIONÁRIA informada acerca da 
programação dos serviços da UNIDADE HOSPITALAR e eventuais alterações;  
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• O PODER CONCEDENTE deve encaminhar o atesto da realização de serviços para 
a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;  

• O PODER CONCEDENTE deve comunicar qualquer falta ou deficiência, que deverão 
ser corrigidos pela CONCESSIONÁRIA. Todas as faltas anotadas deverão ser 
informadas em tempo oportuno à CONCESSIONÁRIA para que sejam corrigidas, 
sem prejuízo das penalizações pactuadas.  

• O PODER CONCEDENTE deve ordenar a imediata conformidade ou a substituição 
de colaborador da CONCESSIONÁRIA que estiver sem uniforme ou crachá;  

• O PODER CONCEDENTE deve ordenar a imediata retirada do local, bem como a 
substituição de colaborador da CONCESSIONÁRIA que embaraçar ou dificultar a 
fiscalização ou cuja permanência na área esteja comprometendo a prestação do 
serviço;  

• O PODER CONCEDENTE deve analisar e emitir parecer sobre os MANUAIS DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS elaborado pela CONCESSIONÁRIA;  

• O PODER CONCEDENTE deve realizar a supervisão das atividades desenvolvidas 
pela CONCESSIONÁRIA, efetivando avaliação periódica;  

• O PODER CONCEDENTE deve indicar a substituição de colaborador que estiver 
trabalhando em desacordo com as regras estipuladas para o cargo e função ou não 
estiverem cumprindo as regras gerais de conduta da UNIDADE HOSPITALAR; 
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6. DOCUMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS  

• Antes do funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR, a CONCESSIONÁRIA, 
apresentará os documentos listados a seguir; sempre que a legislação exigir, a 
CONCESSIONÁRIA deve complementar os documento e incluir novos: 

o Organograma, descrição dos cargos, funções e suas responsabilidades, 
especificando os responsáveis por cada serviço.  

o Plano de Educação Permanente (PEP).  

o Plano de Emergência e Contingência  

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

o Plano de Gerenciamento de Equipamentos de Saúde 

o Plano de Manutenção Preventiva dos Edifícios e Instalações que Compõem a 
UNIDADE HOSPITALAR 

o Plano de Qualidade  

o Plano de Gestão Sustentável  

o Relação do mobiliário e equipamentos do serviço  

o Informações para a gestão de pessoas: 

� Quantitativo de recursos humanos por serviço, indicando número mínimo 

� Formação e qualificação; 

� Jornada mensal, semanal e por pessoa; 

� Escala dos serviços 

� Turno de trabalho por serviço; 

� Relação de postos de trabalho e distribuição de cargas, por categorias, em 
cada posto por serviço; 

� Indicação de responsável técnico quando a legislação da atividade assim o 
exigir com o devido registro no conselho da categoria.  

o MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS por serviço  

• A CONCESSIONÁRIA pode optar por incluir alguns desses documentos nos 
MANUAIS DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. 
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Apêndice I – Especificações Técnicas Particulares para Execução dos 
Serviços de Recepção  

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Prestação de serviços de controle e operação de Recepção e Portaria.  

 

DEFINIÇÃO DOS POSTOS  

Os postos de Recepção e Portaria caracterizam-se por serem locais de acesso dos 
USUÁRIOS.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

(xlviii) Os serviços serão desenvolvidos, nos locais específicos em uma 
quantidade de turnos prevista pela legislação trabalhista vigente, de maneira a atender as 
necessidades da UNIDADE HOSPITALAR, inclusive para aqueles serviços que 
funcionem 24 horas do dia, nos períodos de segunda à domingo todos os dias do ano; 

(xlix) O tempo de espera do para o atendimento em qualquer das recepções da 
UNIDADE HOSPITALAR não deve ser superior a 10 minutos. Para o controle deste 
tempo, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar sistema de monitoramento que permita o 
controle do referido tempo pelo PODER CONCEDENTE e USUÁRIO.  

(l) A CONCESSIONÁRIA deve orientar, capacitar, fiscalizar os colaboradores da 
recepção a ter total atenção ao transcrever os dados dos documentos do paciente e 
acompanhante zelando pela fidedignidade e completude das informações. Os demais 
dados pessoais e demográficos necessários à identificação e localização completa do 
paciente deverão ser definidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.  

(li) Para fins de mensuração do índice de desempenho será considerada não 
conformidade a existência de erro ou omissão no preenchimento de cada ficha de 
identificação de paciente. 

(lii) A CONCESSIONÁRIA deve envidar todos os esforços para o preenchimento 
completo da ficha do paciente, entretanto nos casos de impossibilidade, deverá justificar 
ao PODER CONCEDENTE. 
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(liii) O fardamento dos recepcionistas será diferenciado, constando de blazer, 
blusa com saia ou calça.  

(liv) Os colaboradores lotados nos postos de recepção devem:  

o Manter afixado, em local visível para uso do serviço, o número do telefone da 
Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis 
pela administração da UNIDADE HOSPITALAR, da brigada de incêndio, da 
equipe de segurança do trabalho, da Ouvidoria e outros de interesse; 

o Realizar a identificação do USUÁRIO de acordo com o local de destino;  

o Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, 
bem como a comercialização de quaisquer produtos que não estejam 
associados ao funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR;  

o Fiscalizar e orientar o trânsito interno de pessoas, anotando eventuais 
irregularidades e comunicando ao PODER CONCEDENTE;  

o Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 
dentro das instalações do PODER CONCEDENTE facilitando, no possível, a 
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de 
eventual acontecimento;  

o Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver 
prestando seus serviços;  

o Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;  

o Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim 
como de bens particulares de quaisquer pessoas;  

o Comunicar à segurança a existência de aglomerações de pessoas junto ao 
posto;  

o Repassar para a(s) recepcionista(s) que está (ão) assumindo o posto, quando 
da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 
anomalia observada nas instalações.  

o Verificar o local para onde o visitante se dirige prestando informação sobre o 
acesso;  

o Impedir visitantes de adrentarem em locais restritos;  

o Não permitir o ingresso de visitantes fora dos horários estabelecidos;  

o Manter uma relação dos visitantes arquivada por um período não inferior a 30 
(trinta) dias;  

o Controlar o número permitido de visitantes por paciente internado;  
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o Atender com presteza e agilidade aos USUÁRIOS; 

o Receber e controlar o guarda-volumes e os achados e perdidos. 

 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a programação dos serviços feita 
periodicamente em conjunto com o PODER CONCEDENTE, com atendimento 
sempre cortês aos usuários que se façam presentes; 

• A CONCESSIONÁRIA deve Fornecer todos os materiais permanentes e de 
consumo necessários à prestação do serviço de recepção e portaria, inclusive 
crachás de visitantes, impressos etc. 

• A CONCESSIONÁRIA deve relatar ao PODER CONCEDENTE toda e qualquer 
irregularidade observada nos postos de trabalhos;  

• A CONCESSIONÁRIA deve prover espaço e armários para a guarda dos 
pertences dos USUÁRIOS, assim como acondicionamento de achados e perdidos. 

• Após 30 dias os bens deixados nos achados e perdidos que não forem recolhidos 
devem ser entreguem ao poder concedente para providências; 

• Após 30 dias a alta dos pacientes, os bens deixados por esses e por seus 
acompanhantes, no guarda-volumes e que não forem recolhidos devem ser 
entreguem ao poder concedente para providências; 

• Os achados e perdidos e o guarda-volumes devem dispor de sistema de controle 
para evitar extravio dos bens. 
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Apêndice II - Especificações Técnicas Particulares para Execução dos 
Serviços de Telefonia 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Prestação de serviços de operação de telefonia, desenvolvendo atividades continuadas 
para funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

DEFINIÇÃO DOS POSTOS  

Os serviços de telefonia caracterizam-se pelo atendimento ao público interno da 
UNIDADE HOSPITALAR e externo através de uma central telefônica cujas atividades a 
serem desenvolvidas dependem o bom desempenho dos trabalhos de comunicação 
interna e externa da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

ESCOPO DO SERVIÇO 

• Para clientes externos o escopo das atividades consiste em:  

o Serviço de telefonia, contato com profissionais e setores da UNIDADE 
HOSPITALAR;  

o Solicitação de informações diversas;  

o Atendimento aos pacientes e encaminhamento de demandas. 

• Para os USUÁRIOS, o escopo das atividades consiste em:  

o Serviço de telefonia interna, externa e contato entre setores. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• A central telefônica fornecida pela CONCESSIONÁRIA deve ter capacidade para: 

o Atender à demanda total da UNIDADE HOSPITALAR; 

o Deve emitir relatórios que permita a apuração dos custos relativos ao 
consumo por ramais e por USUÁRIO; 

o Atender às chamadas telefônicas (interna e externa) em tempo inferior a 30 
segundos. 
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o Atender à demanda externa para chamadas entrantes e encaminhamento, 
quando necessário; 

o Atender à demanda interna para transferência de chamadas internas; 

o Ser provida de discagem direta a ramal (DDR); 

o Permitir a definição de ramais conforme perfil do USUÁRIO, possibilitando 
bloqueios por tipo de USUÁRIO; 

o Permitir a utilização de senhas por USUÁRIO; 

o Bilhetagem de chamadas por serviço; 

o Gestão otimizada das linhas telefônicas; 

o Sistema de identificação de chamada; 

o Possibilidade de expansão de número de linhas sempre que o número de 
perdas de chamadas entrantes for superior a 10%; 

o A central deverá apresentar as estatísticas de chamadas perdidas; 

o Permitir chamada em conferência; 

o Permitir a utilização de voz para chamada em espera. 

• A central de telefonia deverá operar através de um sistema de gestão dos 
chamados e funcionará de forma passiva e ativa – recebendo demandas e 
redirecionando/comunicando ações – segundo script e o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, previamente definidos e homologados junto 
ao PODER CONCEDENTE, e poderá, também, operar via disponibilização de uma 
URA – Unidade de Resposta Audível e web site como forma de facilitar o 
atendimento e operações; 

• É recomendável que o sistema operado pelos atendentes possua scripts pré-
definidos para atendimento das chamadas mais recorrentes, o que deverá constar 
no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS;  

• Manter afixado no posto, em local visível, os números de telefones de emergência, 
incluíndo o número do telefone da Polícia Militar, da Delegacia de Polícia da Região, 
do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, dos responsáveis pela administração 
da instalação e outros de interesse;  

• Manter Listas telefônicas atualizadas, relação dos ramais por nomes de 
colaboradores (em ordem alfabética e por setor), relação dos números de telefones 
mais solicitados; 

• Utilizar sistema de atendimento automático visando otimização do trabalho; 
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• A produção de scripts para reprodução automática na central telefônica será de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA com a aprovação final pelo PODER 
CONCEDENTE; 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 

• Cabe à CONCESSIONÁRIA arcar com os custos oriundos da utilização do sistema 
de telefonia por seus colaboradores e dos ramais instalados nos serviços sob sua 
responsabilidade; 

• Os custos com telefonia referentes aos ramais instalados nos serviços sob sua 
responsabilidade e oriundos do uso por seus colaboradores deverão ser apurados 
mensalmente e descontados trimestralmente do valor da CONTRAPRESTAÇÃO; 

• Cabe à CONCESSIONÁRIA solicitar, em nome do PODER CONCEDENTE, e 
acompanhar a ligação dos serviços de telefonia e Internet; 

• O PODER CONCEDENTE arcará com seus custos mensais dos serviços de 
Internet e de Telefonia; 

• Os serviços serão desenvolvidos, nos local especifico em uma quantidade de turnos 
prevista pela legislação trabalhista vigente, de maneira a atender as necessidades 
da UNIDADE HOSPITALAR para o funcionamento do serviço nas 24 horas do dia, 
nos períodos de segunda à domingo todos os dias do ano; 

• O sistema de gestão de chamados da UNIDADE HOSPITALAR deverá estar 
integrado, sempre que possível aos demais sistemas da UNIDADE HOSPITALAR. 

• A CONCESSIONÁRIA deve proibir a utilização do posto para guarda de objetos 
estranhos ao local, assim como de bens particulares de quaisquer pessoas;  

• A CONCESSIONÁRIA deve comunicar ao PODER CONCEDENTE a presença de 
aglomerações de pessoas junto ao posto;  

• A CONCESSIONÁRIA deve agendar e realizar conference calls (reuniões via 
telefone). 
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Apêndice III - Especificações Técnicas Particulares para Serviços de 
Segurança e CFTV 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Prestação de serviços que se caracteriza pelo controle, operação e fiscalização das 
portarias (gestão de catracas, controle de acessos); execução de serviços relacionados à 
vigilância e a operação de central de monitoramento e gerenciamento de imagens de 
Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para a UNIDADE HOSPITALAR. 

 

DEFINIÇÃO DOS POSTOS  

Os serviços de vigilância, controle e fiscalização definidos neste instrumento se 
caracterizam por estarem configuradas como serviços que somente podem ser 
desempenhados por profissionais regidos por regulamentação especifica quais sejam Lei 
Federal nº 7.102, de 20.06.83, alterada pelas Leis Federais nº 8.863, de 28.03.94, 9.017, 
de 30.03.95, e 11.718, de 20/6/2008 e Medida Provisória nº 2.184, de 24/08/2001, 
regulamentadas pelo Decreto nº 89.056, de 24.11.83, alterado pelo Decreto nº 1.592, de 
10.08.95, bem como pelas Portarias DG/DPF nº 387/2006 alterada pela Portaria DG/DPF 
nº 515/2007, DG/DPF nº 358/09, DG/DPF nº 408/09 e DG/DPF nº 781/10 e quaisquer 
outras que venha a substituir ou alterar a legislação citada. A prestadora de serviços 
deve ter seu registro na Policia Federal.  

Os postos onde ocorrerão os serviços de vigilância, controle e fiscalização devem incluir 
os locais de acesso dos USUÁRIOS, além de demais locais no terreno da UNIDADE 
HOSPITALAR de forma a permitir a perfeita execução das atividades.  

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• Os serviços serão desenvolvidos, nos local especifico em uma quantidade de turnos 
prevista pela legislação trabalhista vigente, de maneira a atender as necessidades 
da UNIDADE HOSPITALAR para o funcionamento do serviço nas 24 horas do dia, 
nos períodos de segunda à domingo todos os dias do ano; 
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• Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal nas ocorrências de 
ordem policial dentro das instalações do PODER CONCEDENTE facilitando, no 
possível, a atuação das mesmas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento, assim como a disponibilização das imagens 
das câmeras de CFTV;  

• É da responsabilidade do serviço de segurança atuar preventivamente em situações 
de conflito entre os USUÁRIOS, buscando minimizar a ocorrência de danos 
materiais e físicos; 

• É da responsabilidade do serviço de segurança participar da elaboração dos planos 
de contingência da unidade e atuar em situações de tumulto, aglomerações, 
buscando minimizar a ocorrência de danos materiais e físicos; 

• O fardamento dos seguranças será diferenciado, constando de terno preto, camisa 
branca, gravata e sapato social.  

 

• Circuito Fechado de TV - CFTV  

o Entenda-se por Circuito Fechado de Televisão o sistema de captação, transmissão 
e exibição de imagens composto por câmeras, monitores, equipamentos 
eletrônicos e outros dispositivos técnicos que permitem a visualização de eventos 
do local protegido, e tem por objetivo a observação e/ou gravação de imagens 
para o monitoramento de pessoas e ambientes nas instalações da UNIDADE 
HOSPITALAR.  

o A distribuição das câmeras deverá respeitar a legislação, em especial, àquela 
relativa à preservação da confidencialidade e intimidade dos USUÁRIOS; 

o A CONCESSIONÁRIA deve instalar um número de câmeras que assegure as reais 
necessidades de segurança da UNIDADE HOSPITALAR, sendo que, as referidas 
câmeras devem ser distribuídas e instaladas nas áreas de forma que uma parte 
seja oculta e outra parte seja visível. 

o A CONCESSIONÁRIA deve manter programação visual indicando que os 
USUÁRIOS e ambientes estão sendo filmados.  

o O projeto de distribuição das câmeras deverá ser aprovado pelo PODER 
CONCEDENTE; 

o As atividades de monitoramento e gerenciamento de imagens do CFTV serão 
realizadas em Central de Monitoramento, dentro da UNIDADE HOSPITALAR, 
devidamente preparada e equipada para esta finalidade. As atividades serão 
atribuídas a Operadores de Monitoramento devidamente qualificados; 
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o A CONCESSIONÁRIA deve orientar, capacitar, fiscalizar seus colaboradores a 
manter o sistema de CFTV em pleno funcionamento durante 24h por dia, todos os 
dias do ano. 

• Operação do Processo de Monitoramento do sistema de CFTV  

o  Permanecer atento, durante sua jornada de trabalho, observando as imagens 
captadas e transmitidas pelas câmeras aos monitores, detectando possíveis 
modificações na área protegida e tomando as providências cabíveis previamente 
especificadas, podendo, caso necessário, acionar a Polícia Militar ou Guarda 
Municipal, de acordo com o MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, 
previamente definido;  

o A CONCESSIONÁRIA deve proibir a utilização das instalações da Central de 
Monitoramento para a guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de colaboradores públicos, colaboradores. 

o Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas áreas monitoradas, 
adotando medidas de segurança conforme orientação recebida da administração 
da UNIDADE HOSPITALAR, por intermédio do Supervisor do serviço ou por 
preposto do Poder Concedente;  

o Efetuar rondas virtuais e emitir os respectivos relatórios;  

o Efetuar todos os procedimentos cabíveis quando detectar uma ocorrência, 
identificando o local de origem e tomando as providências necessárias;  

o Manter-se no posto de trabalho de acordo com protocolo estabelecido na 
unidade;  

o Repassar para o(s) Operadores(s) de Monitoramento que assumirão o posto, 
quando houver troca de turno, todas as orientações recebidas e vigentes, bem 
como eventual anomalia observada ou ocorrências em andamento nas 
instalações;  

o Restringir suas ações aos limites da UNIDADE HOSPITALAR (área interna da 
edificação, assim como sistema viário próprio e terreno delimitado da UNIDADE 
HOSPITALAR) e atuar dentro dos perímetros estabelecidos.  

• Controle de Acesso 

o Entende-se por sistema de controle de acesso o conjunto de barreiras físicas 
presentes no ambiente da UNIDADE HOSPITALAR, tais como portas e catracas, 
controlados por meio de um sistema de controle de acesso.  

o As atividades de segurança relacionadas ao controle de acesso devem contemplar 
a divisão do ambiente da UNIDADE HOSPITALAR entre áreas públicas e restritas 
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e, ainda, a divisão das áreas restritas por perfis de acesso para cada tipo de 
USUÁRIO, evitando, assim, que pessoas não autorizadas tenham acesso às áreas 
críticas como, por exemplo, o Data Center, o bloco cirúrgico, CME, isolamentos 
entre outras.  

o A execução de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e 
edifícios, nos postos aprovados pelo PODER CONCEDENTE, envolve a alocação, 
pela CONCESSIONÁRIA, de colaboradores capacitados para: 

� Operar equipamentos de controle de acesso, inclusive em meios 
eletrônicos;  

� Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 
autorizadas e identificadas. 

o Controlar a entrada e a saída de veículos e USUÁRIOS nas 24h de funcionamento 
da UNIDADE HOSPITALAR, em conformidade com o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS;  

o Fiscalizar e orientar o trânsito interno de USUÁRIOS, bem como o trânsito dos 
veículos nos estacionamentos, anotando eventuais irregularidades e comunicando 
ao Supervisor ou preposto do PODER CONCEDENTE;  

o Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança;  

o Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal nas ocorrências de 
ordem policial dentro das instalações do PODER CONCEDENTE facilitando, no 
possível, a atuação das mesmas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento;  

o Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver 
prestando seus serviços;  

o Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;  

o Comunicar ao Supervisor, ou preposto do PODER CONCEDENTE a existência de 
aglomerações de pessoas junto ao posto;  

• Vigilância  

o A execução de serviços de vigilância da UNIDADE HOSPITALAR, nos postos 
aprovados pelo PODER CONCEDENTE, envolve a alocação, pela 
CONCESSIONÁRIA, de colaboradores capacitados para:  

� Comunicar imediatamente ao Supervisor, ou preposto do PODER 
CONCEDENTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
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funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias;  

� Comunicar ao Supervisor, ou preposto do PODER CONCEDENTE, todo 
acontecimento entendido como irregular e que atente contra o patrimônio;  

� Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver 
prestando seus serviços; 

o Manter afixado, em local visível para uso do serviço, o número do telefone da 
Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela 
administração da UNIDADE HOSPITALAR, da brigada de incêndio, da equipe de 
segurança do trabalho, da Ouvidoria e outros de interesse; 

o Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, 
adotando as medidas de segurança, conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS previamente definido;  

o Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas 
e identificadas; 

o Supervisionar a entrada e saída de materiais, nas diversas portarias, mediante 
conferência física e documental, ou de controles próprios do PODER 
CONCEDENTE; 

o A CONCESSIONÁRIA deve implementar estratégias para evitar a evasão dos 
pacientes; 

o A CONCESSIONÁRIA deve implementar estratégias para evitar a circulação de 
pessoas não identificadas no interior da UNIDADE HOSPITALAR;  

o A CONCESSIONÁRIA deve implementar estratégias para evitar a circulação de 
pessoas, identificadas ou não, em setores não autorizados no interior da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

o Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, 
bem como a comercialização de quaisquer produtos que não estejam associados 
ao funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR; 

o Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim 
como de bens particulares de quaisquer pessoas;  

o Manter-se no posto de trabalho de acordo com MANUAL DE PROCEDIIMENTOS 
OPERACIONAIS;  

o Executar a(s) ronda(s) diária(s), de acordo com o MANUAL DE 
PROCEDIIMENTOS OPERACIONAIS, verificando todas as dependências das 
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instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito 
desempenho das funções e manutenção da ordem nas instalações;  

o Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança;  

o Repassar para o(s) vigilante(s) que está (ão) assumindo o posto, quando da 
rendição, todas as orientação recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia 
observada nas instalações;  

o Restringir suas ações aos limites das instalações da UNIDADE HOSPITALAR.  

 

• Supervisão de Vigilância  

o Intervir em operações de funcionamento de equipamentos para manter o bom 
funcionamento dos serviços, conforme procedimentos estabelecidos no MANUAL 
DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

o Cumprir a programação dos serviços, estabelecidos no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS da UNIDADE HOSPITALAR, de forma a 
garantir as condições de segurança das instalações e dos USUÁRIOS; 

o Manter contato diretamente com a Administração da UNIDADE HOSPITALAR, a 
fim de conjuntamente gerenciar as ocorrências; 

o Comunicar imediata e diretamente a Administração da UNIDADE HOSPITALAR, 
ou a quem for designado por ela, qualquer anormalidade verificada da forma mais 
rápida possível e por meio apropriado e disponível em cada situação específica, 
podendo ser utilizados dispositivos de segurança e/ou sistema de comunicação, 
conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS;  

o Responsabilizar-se pela administração e desenvolvimento do trabalho em 
execução, pela solução de dúvidas, problemas e divergências que porventura 
surjam durante os plantões, emissão de relatórios, além de outras funções 
definidas pela Administração da UNIDADE HOSPITALAR;  

o Garantir a escala de trabalho estabelecida para a UNIDADE HOSPITALAR de 
forma a manter a segurança da UNIDADE .  

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 

� Instruções básicas Administrativas do Serviço 

o Fornecer equipamentos, rádios para intercomunicação, uniformes, complementos, 
materiais permanentes ou de consumo, em quantidade e qualidade adequados 
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para o desenvolvimento das atividades, submetendo-os previamente à aprovação 
do PODER CONCEDENTE, sem ônus para os colaboradores. 
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Apêndice IV - Especificações Técnicas Particulares para Execução dos 
Serviços de Lavanderia  

 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar durante as 24 (vinte e quatro) horas nos 
sete dias da semana, com fornecimento de enxoval e uniformes e reposição, quando 
necessário, em ideais condições de uso, nos padrões conforme especificações técnicas 
definidas neste ANEXO, do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS e 
fundamentados na legislação vigente. 

O processamento do enxoval envolve coleta da roupa suja nos setores, transporte da 
roupa suja, higienização do enxoval, organização, embalagem, armazenamento, 
transporte da roupa limpa; gestão da roupa limpa na rouparia; distribuição do enxoval nos 
seus respectivos setores; preparo do leito após desinfecção terminal sob situações 
higiênico-sanitárias adequadas.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir as 
aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

o Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle 
de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2007;  

o NR 32 – Ministério do trabalho e emprego;  

o Higienização das Mãos em Serviços de Saúde- 2007 da ANVISA - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária; 

o ABNT NBR 13734 de 1996 - Especificação tecidos hospitalares; 

o NR- 17- Ergonomia; 

o NR- 24- Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

o NBR 12807/ 93 - Resíduos de Saúde; 

o NBR 12808/93 - Resíduos de Saúde; 
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o NBR 12809/ 93 – Manuseio de Resíduos de Saúde; 

o NBR 12810/ 93 – Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde;  

o RDC nº 307 de 14 de novembro de 2002; 

o Resolução ANVISA – RDC Nº 6, de 30 de Janeiro de 2012 que dispõe sobre as 
Boas Práticas de Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas 
de Serviços de Saúde; 

Instruções técnicas básicas dos processos 

•••• A prestação de serviços de Lavanderia Hospitalar envolverá todas as etapas do 
processo de higienização das roupas, conforme o MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS fundamentado na Legislação aplicável.  

•••• O processamento das roupas abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, 
desde sua utilização até seu retorno em condições ideais de reuso conforme a 
seguir: 

� Remoção da roupa suja da unidade geradora e o seu acondicionamento; 

� Coleta e transporte da roupa suja até a unidade de processamento; 

� Recebimento, pesagem, separação e classificação da roupa suja; 

� Processo de lavagem da roupa suja; 

� Centrifugação; 

� Secagem, calandragem ou prensagem ou passadoria da roupa limpa; 

� Separação, dobradura, embalagem da roupa limpa (preparação de Kits); 

� Armazenamento, transporte e distribuição da roupa limpa. 

 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar outras atividades complementares, a exemplo: 
Kits de roupas para USUÁRIOS, Laps Cirúrgicos e pacotes de compressas para 
esterilização, reparo de peças danificadas com termo selador; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve incluir no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS um programa de controle da água de abastecimento da lavanderia 
apresentando resultados/laudos ao PODER CONCEDENTE; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar e capacitar os colaboradores da Lavanderia 
quanto a importância da Lavagem das Mãos. 

 

Descrição Simplificada dos Processos de Higienização das Roupas 
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Coleta e transporte da roupa suja da unidade geradora  

o Nos estabelecimentos de saúde, após o uso das peças do enxoval, as roupas 
sujas geradas nas unidades dos pacientes e nos diversos setores, deverão ser 
imediatamente colocadas em hampers, onde permanecerão na Sala de Utilidade 
até o momento da coleta e transporte para o processamento da lavagem; 

o A coleta de roupas sujas será feita nas unidades geradoras por colaboradores da 
CONCESSIONÁRIA devidamente treinados, uniformizados e utilizando EPI; 

o A CONCESSIONÁRIA deve orientar e fiscalizar seus colaboradores a retirar a 
roupa suja da unidade geradora, com o mínimo de agitação e manuseio, 
observando-se as precauções padrão, independente da sua origem ou do paciente 
que a usou; 

o O carro utilizado para o transporte de roupa suja deve ser: exclusivo para esse fim, 
leve, de fácil higienização, possuir dreno para eliminação de líquido e tampa. Deve 
ser confeccionado de material que permita o uso de produtos químicos para sua 
limpeza e desinfecção, deve estar nitidamente identificado, a cada coleta deve ser 
limpo e desinfetado, conforme legislação; 

o As roupas coletadas diariamente deverão estar devidamente acondicionadas em 
hampers com sinalização de roupa suja, conforme normas de biossegurança e 
orientação da CCIH do PODER CONCEDENTE; 

o A periodicidade da coleta de roupas sujas deverá ser em horário preestabelecido 
pelo PODER CONCEDENTE, de forma a suprir as reais necessidades para 
operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

Processamento de Roupas – Separação de roupas sujas na Lavanderia 

o Antes do processo de lavagem, na área crítica da lavanderia, a roupa suja deverá 
ser separada seguindo critérios e técnicas estabelecidas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, de acordo com o tipo de tecido e tipo de 
sujidade; 

o A roupa suja deve ser manuseada com um mínimo de agitação possível, 
diminuindo assim a contaminação dos profissionais e do ar; 

o O colaborador responsável pela a separação da roupa deve usar o EPI apropriado; 

o A CONCESSIONÁRIA deve orientar e fiscalizar seus colaboradores quanto à 
prevenção de acidentes com perfurocortantes no processo de separação e 
classificação das roupas sujas; 
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o  Os trabalhadores da área suja, ao término da jornada de trabalho, devem se 
higienizar e trocar de roupa; 

Processamento de Roupas – Lavagem das Roupas 

o A lavagem da roupa suja deverá ser realizada em local que permita a separação 
total dos ambientes de processamento de roupa suja e roupa limpa; 

o A CONCESSIONÁRIA deve utilizar o processo preconizado no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAL. 

o Para os produtos químicos a serem colaboradores nos processamentos das 
roupas, suas propriedades e composição química deverão ser comprovadas 
mediante apresentação do registro dos mesmos na Anvisa/Ministério da Saúde; 

o A CONCESSIONÁRIA deve contemplar no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS descrição das fórmulas que compõem o processo de lavagem, 
descrevendo a operação de dosagem dos produtos, tempo de lavagem e 
temperatura da água e dos procedimentos a serem realizados para sujidade 
pesada e sujidade leve;  

o As dosagens dos produtos a serem utilizados deverão seguir rigorosamente às 
instruções do fabricante, visando à garantia da qualidade do serviço executado;  

Processamento de Roupas – Secagem e Acabamento 

o A pré-secagem visa retirar a umidade das roupas que não podem ser calandradas, 
como uniformes de centro cirúrgico, toalhas, cobertores e roupas de tecido 
felpudo. 

o A roupa deverá ser seca com a utilização de equipamentos que melhor se 
adaptem ao tipo de roupa e estrutura do tecido;  

o Toda roupa limpa deverá ser calandrada ou prensada a vapor com exceção das 
felpudas e roupas cirúrgicas que deverão ser entregues dobradas tecnicamente; 

o As roupas cirúrgicas deverão ser embaladas, e empacotadas prontas para o 
processo de esterilização conforme o padrão dos lap cirúrgicos da unidade; 

o As roupas que não serão passadas na calandra especificamente aquelas que 
contêm botões e as que contém elásticos, serão encaminhadas aos secadores 
onde serão colocadas e secas conforme o tipo têxtil. 

o A prensagem é efetuada em uniformes e outras peças que não devem ser 
processadas na calandra ou que tenham detalhes como pregueados e vincos.  

o A passadoria a ferro é usada apenas eventualmente ou para melhorar o 
acabamento de roupa pessoal, como jalecos dos profissionais. 
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• Reaproveitamento de Peças Danificadas  

o As peças danificadas, desgastadas, mas ainda dentro do padrão de aceitabilidade 
definido pelo PODER CONCEDENTE, serão reparadas com reparos 
termoadesivos;  

o As peças que não se apresentarem de acordo com os padrões aceitos pelo 
PODER CONCEDENTE serão consideradas excluídas e devolvidas para a 
CONCESSIONÁRIA devidamente protocoladas. 

• Separação e Embalagens das Roupas Limpas  

o No final do processamento, as roupas de hotelaria (lençóis, fronhas, toalhas, 
tapetes de piso, cobertores), uniformes dos colaboradores e colaboradores e a 
roupa privativa dos pacientes e acompanhantes devem ser dobradas, preparadas 
em forma de KITS, embaladas de modo a preservar a qualidade e higiene dos 
produtos entregues diariamente na quantidade estabelecida pelo PODER 
CONCEDENTE;  

o Os conjuntos privativos utilizados por colaboradores e colaboradores deverão ser 
embalados aos pares (calças com blusas), separadas por número do manequim e 
embaladas de modo a preservar a qualidade e higiene dos produtos entregues 
diariamente na quantidade estabelecida pelo PODER CONCEDENTE.  

o No final do processamento, as roupas cirúrgicas deverão ser preparadas em forma 
de Laps cirúrgicos e pacotes de compressa embaladas de modo a preservar a 
qualidade e higiene dos produtos entregues diariamente na quantidade 
estabelecida pelo PODER CONCEDENTE;  

• Distribuição das Roupas Limpas  

o Para fins de avaliação do desempenho da qualidade da roupa lavada será 
considerada roupa apropriada para o uso aquela sem furos, resíduos, sujidades e 
manchas. As roupas consideradas inapropriadas para uso, a critério do PODER 
CONCEDENTE, deverão ser substituídas imediatamente pela 
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da avaliação de desempenho descrita nesse 
item. 

o As peças de roupa reparadas deverão conter no máximo 5 (cinco) adesivos. 

o Execução do serviço de distribuição, controle do enxoval direcionado às áreas 
fechadas e demais áreas que não seja de responsabilidade da camareira 
hospitalar necessário a operação da UNIDADE HOSPITALAR, incluindo atividades 
conforme a seguir: 

� Realizar transporte das roupas limpas para as rouparias 
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� Distribuir os laps cirúrgicos, uniformes de USUÁRIOS, enxoval dos pacientes e 
acompanhantes das áreas fechadas,  

o A distribuição do enxoval relativo este item deve ocorrer entre 6 e 21h, de segunda 
a domingo, sendo os horários de entrega estabelecidos no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.  

o A CONCESSIONÁRIA deve prever uma reserva técnica de todo o enxoval 
direcionado às áreas fechadas e demais áreas que não seja de responsabilidade 
da camareira para o atendimento para possíveis intercorrências. 

• Enxoval 

o A CONCESSIONÁRIA deve fornecer, todo enxoval necessário ao abastecimento 
da UNIDADE HOSPITALAR; 

o É obrigatório que o enxoval esteja em perfeitas condições de uso considerando a 
vida útil e processamento adequado de higienização; 

o A CONCESSIONÁRIA deve assumir a aquisição e reposição gradativa da roupa 
que compõe o enxoval existente na UNIDADE HOSPITALAR, de modo a manter o 
volume necessário ao atendimento do número de leitos existentes e ativos da 
UNIDADE HOSPITALAR para cumprir estoque mínimo de 5 (cinco) mudas de 
roupa para cada leito clínico ou cirúrgico e de 5 (cinco) jogos cirúrgicos por 
cirurgia. Dentre outros critérios, deve ser lavado em consideração que será 
proibido ao paciente a utilização de roupas de uso pessoal enquanto internados; 

o A CONCESSIONÁRIA deve utilizar como parâmetro para o cálculo dos uniformes 
dos colaboradores dos serviços assistenciais e dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS,  os padrões de qualidade mencionados neste ANEXO e a 
atividade a ser exercida por cada colaborador;  

o A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar, no mínimo, dois uniformes completos 
para cada colaborador do PODER CONCEDENTE. Na substituição dos uniformes 
considerados inservíveis, os colaboradores do PODER CONCEDENTE deverão 
devolver os uniformes que geraram necessidade de substituição.   

o A substituição de qualquer peça do enxoval deve ocorrer sempre que a peça não 
atenda aos padrões de qualidade aceitos pelo PODER CONCEDENTE;  

o A relação de peças do enxoval e amostra (tipo de tecido, gramatura, modelo, 
tamanho, cor, serigrafia) deverá ser apresentada ao PODER CONCEDENTE para 
avaliação e aprovação 6 (seis) meses antes da data de início das atividades da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

o A especificação das peças do enxoval da UNIDADE HOSPITALAR deve ser 
padronizada de acordo com a ABNT - NBR 13734 de 1996, conforme a seguir: 
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ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL DE HOTELARIA HOSPITALAR 

 

PRODUTO  

 

MODELO Nº TIPO / 

 MEDIDA 

(m) 

COR  

 

TECIDO  

 

COMPOSIÇÃO 

 

TAM's / 

 GRADE 

 

Lençol Cama 1 1,60x2,50 Branco  Misto 

180 fios 

50/50% Pol/Alg 

 

Único 

Lençol Maca 2 2,20x1,20 Branco  Misto 

180fios 

50/50% Pol/Alg 

 

Único 

Lençol Berço 3      

Fronha Padrão 

 

4 0,70x0,50 

 

Branco  Misto 

180fios 

50/50% Pol/Alg 

 

Único 

Cobertor  

 

Padrão 6 Adulto Branco  Células térmicas 100% Pol Único 

Cobertor  Padrão 6 pediátrico Branco  Células térmicas 100% Pol Único 

Toalha  Banho 7 0,88 x 1,35 Branco  Felpudo 90/10%Alg/Pol Único 

Toalha Piso 8 0,48 x 0,80 Branco  Felpudo 90/10%Alg/Pol Único 

Travesseiro Padrão 9 0,50 x 0,35 x 
0,08 

Branco  Forro material 
lavável e 
impermeável 

100% fibra de 
poliéster siliconizada 

 

Único 

Camisola Padrão 10 Adulto Branco  Misto 50/50% Pol/Alg Único 

Camisola Padrão 11 Adulto Branco  Misto 50/50% Pol/Alg Obeso 

Camisola Padrão 12 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg PP 

Camisola Padrão 12 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg P 

Camisola Padrão 13 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg M 

Camisola Padrão 14 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg G 

Pijama Padrão 15 Adulto Branco  Misto 50/50% Pol/Alg Único 

Pijama Padrão 16 Adulto Branco  Misto 50/50% Pol/Alg Obeso 

Pijama Padrão 17 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg PP 

Pijama Padrão 17 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg P 

Pijama Padrão 18 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg M 

Pijama Padrão 19 Infantil Branco  Misto 50/50% Pol/Alg G 

 Fonte: NBR 13734 de 1996 –ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas- ROUPA HOSPITALAR 
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ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL CIRÚRGICO 

PRODUTO  

 

MODELO Nº TIPO / 

MEDIDA 

(m) 

COR  

 

TECIDO 

 

COMPOSIÇÃO 

 

TAM's / 

GRADE 

 

Campo Simples 3 0,50x0,50 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Simples 4 0,80x0,80 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Simples 5 1,50x1,50  

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 6 0,50x0,50 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 7 0,60x0,60 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 8 0,80x0,80 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 9 0,90x0,90 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 10 1,20x1,20 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 11 1,20x1,20 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo 12 1,50x1,50 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  Duplo Retangular 13 0,80x0,60 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo Fenestrado 14 0,80x0,60 

 

Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  

 

Mesa de Mayo 

 

15  Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

Campo  

 

Pediátrico 18  Azul Sarja 3x1 100%Alg Único 

 Fonte: NBR 13734 de 1996 –ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas- ROUPA HOSPITALAR 

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL DE ACOMPANHANTE  

PRODUTO  MODELO Nº TIPO / 

MEDIDA 

COR  TECIDO COMPOSIÇÃO TAM's / 

GRADE 

Roupa privativa Acompanhante 2 Padrão Laranja  Sarja 2x1 100%Alg P,M, G e EG 
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ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL - CONJUNTO FEMININO (Enfermeiras e 
Nutricionistas) 

Cores para Enfermeira: Blusa branca e Calça azul marinho. 

Cores para Nutricionista: Blusa pérola e Calça stone blue. 

CÓDIGO SIMPAS DESCRIÇÃO 

84.15.00.00120593-5 CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blazer e Calca, tam.M 

84.15.00.00120575-7 CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blazer e Calca, tam. G 

84.15.00.00120576-5 CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blazer e Calca, tam. GG 

84.15.00.00120577-3  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blazer e Calca, tam. EG 

 

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL - CONJUNTO FEMININO (Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem e Auxiliares e técnico de Nutrição) 

Cores para Auxiliar e Técnico de Enfermagem: Blusa branca e Calça verde samambaia. 

Cores para Auxiliar e Técnico de Nutrição: Blusa pérola e Calça marrom havana. 

CÓDIGO SIMPAS DESCRIÇÃO 

84.15.00.00120580-3  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam. PP 

84.15.00.00120579-0  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam. P 

84.15.00.00120581-1  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam. M 

84.15.00.00120582-0  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam.G 

84.15.00.00120578-1  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam. GG 

84.15.00.00120583-8  CONJUNTO de fardamento, feminino, em tecido gabardine, com Blusa e Calca, tam. EG 

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL - CONJUNTO MASCULINO (Enfermeiros, 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem) 

Cores para Enfermeiro: Blusa branca e Calça azul marinho. 

Cores para Auxiliar e Técnico de Enfermagem: Blusa branca e Calça verde samambaia. 

CÓDIGO SIMPAS DESCRIÇÃO 

84.15.00.00120584-6  CONJUNTO de fardamento, masculino, em tecido gabardine, com Camisa e Calca, tam.P 

84.15.00.00120572-2  CONJUNTO de fardamento, masculino, em tecido gabardine, com Camisa e Calca, tam. M 

84.15.00.00120573-0  CONJUNTO de fardamento, masculino, em tecido gabardine, com Calca e Camisa, tam. G 

84.15.00.00120574-9  CONJUNTO de fardamento, masculino, em tecido gabardine, com Camisa e Calca, tam.GG 

84.15.00.00120571-4  CONJUNTO de fardamento, masculino, em tecido gabardine, com Calca e Camisa, tam. EG 
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ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL - JALECO PARA DEMAIS PROFISSIONAIS 
DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CÓDIGO SIMPAS DESCRIÇÃO 

84.15.00.00120595-1 JALECO, em microfibra, cor branca, gola tradicional, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho P 

84.15.00.00120596-0 JALECO, em microfibra, cor branca, gola tradicional, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho M 

84.15.00.00120597-8 JALECO, em microfibra, gola tradicional, cor branca, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho G 

84.15.00.00120599-4 JALECO, em microfibra, gola tradicional. cor branca, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho GG 

84.15.00.00120601-0 JALECO, em microfibra, cor branca, gola tradicional, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho EG 

84.15.00.00120602-8 JALECO, em microfibra, cor branca, gola tradicional, manga longa ate o punho, 3 bolsos, tamanho 
EXG 

 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO ENXOVAL - CONJUNTO PRIVATIVO 

Cor para Médico Pronto Atendimento: Branco 

Cor para Setor Fechado: Azul Claro 

CÓDIGO SIMPAS DESCRIÇÃO 

84.15.00.00120585-4 CONJUNTO privativo, em tecido brim leve, 100% algodao, cor padrao da unidade, com Calca e 
Camisa, tam. P 

84.15.00.00120586-2  CONJUNTO privativo, em tecido brim leve, 100% algodao, cor padrao da unidade, com Calca e 
Camisa, tam.M 

84.15.00.00120589-7  CONJUNTO privativo, em tecido brim leve, 100% algodao, cor padrao da unidade, com Calca e 
Camisa, tam.G 

84.15.00.00120590-0  CONJUNTO privativo, em tecido brim leve, 100% algodao, cor padrao da unidade, com Calca e 
Camisa, tam.EG 

84.15.00.00120591-9  CONJUNTO privativo, em tecido brim leve, 100% algodao, cor padrao da unidade, com Calca e 
Camisa, tam.EXG 

 

A Composição dos KITS deve ser padronizado conforme abaixo: 

o Kit leito adulto: dois lençóis; uma fronha; uma toalha de banho; 

o Kit de travessa: três travessas; 

o Kit de piso: cinco tapetes de piso 

o Kit de cobertor adulto: dois cobertores; 

o Kit de cobertor pediátrico: dois cobertores; 

o Kit de lençóis avulsos pediátricos: três lençois; 
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o Kit de lençóis avulsos adulto: três lençois; 

o Kit de leito pediátrico: dois lençóis; uma fronha; uma toalha de banho; 

o Kit de paciente adulto masculino: seis pijamas adulto (short + camisa) 
tamanho único ou obeso;  

o Kit de paciente adulto feminino: seis camisolas tamanho único ou obeso; 

o Kit de pacientes pediátrico: pijama pediátrico P, M e G (short + camisa) ou 
camisola P, M e G. 

o Kit de acompanhantes: dois lençóis, toalha de banho; roupa privativa 
tamanho (calça + camisa). 

o Vestimentas para trabalhadores da área assistencial: conjunto para Centro 
Cirúrgico, UTI e CME: P, M, G e EG;  

o Vestimentas para trabalhadores da área assistencial de nível superior: 
jalecos para médicos e biomédicos P, M, G e EG.  

o Kit para descanso de colaboradores: dois lençóis, fronha, toalha de banho. 

A CONCESSIONÁRIA deve serigrafar todas as roupas com o logotipo da SESAB e da 
UNIDADE HOSPITALAR, podendo apresentar diferentes modelos e tonalidades por 
setores.  

 

• Serviço de Camareira Hospitalar 

O serviço de Camareira hospitalar deverá estar diretamente voltado para o conforto, 
segurança e bem estar dos USUÁRIOS, visa tornar um ambiente humanizado, 
contribuindo na qualidade do atendimento prestado pela UNIDADE HOSPITALAR. 

 

Objeto de Prestação de Serviços 

Execução do serviço de distribuição, controle do enxoval e organização do ambiente do 
paciente necessário a operação da UNIDADE HOSPITALAR, incluindo atividades 
conforme a seguir: 

o Realizar transporte das roupas limpas para as rouparias 

o Organizar as rouparias dos setores; 

o Distribuir os kits de roupa hospitalar para os pacientes e acompanhantes,  

o Aplicar check list da limpeza dos apartamentos e ou/ enfermarias pós desinfecção 
terminal; 
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o Organizar os apartamentos e enfermarias; 

o Gerenciar e liberar os leitos; 

o Forrar os leitos dos apartamentos e ou enfermarias pós desinfecção terminal; 

o Identificar a necessidade de manutenção nos apartamentos e ou enfermarias; 

o Colaborar com o serviço de enfermagem na mudança de apartamento de 
pacientes, zelando pelos pertences e objetos dos mesmos; 

o Controlar, por meio de formulário adequado, os apartamentos ocupados, 
desocupados, bloqueados etc 

 

� Instruções técnicas básicas para o serviço de camareira 

 

• O Serviço de Camareira deve funcionar em sistema de plantão das 07h as 19h, 
inclusive nos finais de semana e feriados, sendo os horários distribuição de enxoval 
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar seus colaboradores do serviço de camareira 
para que haja um alinhamento com os serviços de engenharia hospitalar, recepção e 
equipe de enfermagem; 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar seus colaboradores do serviço de camareira 
para que os objetos encontrados nos apartamentos e ou enfermarias, de propriedade 
de pacientes e acompanhantes, sejam entregues ao guarda volumes da UNIDADE 
HOSPITALAR, sob protocolo; 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar seus colaboradores do serviço de camareira 
para que acompanhe a realização da desinfecção terminal que é executada pelo 
serviço de higienização, quanto a observância do tempo admitido para execução do 
procedimento, no sentido de otimizar a liberação dos leitos.  

• Transporte e Distribuição da Roupa Limpa 

o A roupa limpa deverá ser transportada às unidades de internação e demais 
setores da UNIDADE HOSPITALAR em carros de transporte com prateleiras 
fechados ou, no caso da roupa embalada em sacos de plásticos ou tecido, em 
carros abertos; 

o Os carros prateleiras devem estar devidamente higienizados para evitar a 
contaminação da roupa limpa, em conformidade com a legislação vigente; 

o A roupa limpa entregue diariamente deverá ser devidamente acondicionada, 
conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 
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o A roupa processada deve ser entregue separada por tipos de peças e 
natureza de uso, de acordo com as necessidades da UNIDADE HOSPITALAR; 

o A CONCESSIONÁRIA deve prever uma reserva técnica de todo o enxoval de 
responsabilidade da camareira para o atendimento para possíveis 
intercorrências. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 

Instruções básicas Administrativas Gerais do Serviço de Lavanderia  

� A CONCESSIONÁRIA deve possuir capacidade técnica operativa e profissional e 
equipe técnica para o processamento das roupas hospitalares, de modo a manter o 
abastecimento adequado e as condições necessárias para desinfecção, higienização, 
acondicionamento de toda a roupa processada de maneira a garantir a qualidade dos 
serviços prestados;  

� Para fins de avaliação de desempenho, será compreendida como falta de enxoval o 
não cumprimento da distribuição em quantidade previamente acordada com o PODER 
CONCEDENTE. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para a correção dessa não 
conformidade; 

� É considerado enxoval qualquer peça que esteja descrita nos Quadros constantes 
desse Apêndice e que interfira no bom funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR; 

� Não será permitido à CONCESSIONÁRIA o processamento de roupas que não sejam 
destinadas ao consumo da UNIDADE HOSPITALAR.  

� A CONCESSIONÁRIA deve obedecer aos horários de utilização dos elevadores para 
coleta de roupas sujas e distribuição de roupas limpas para que não haja interferências 
nas atividades da prestação dos serviços assistenciais da UNIDADE HOSPITALAR, 
conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. 

o O horário de utilização dos elevadores para este fim, deverá ser distribuído 
entre 6 e 21h.  

� Caberá à CONCESSIONÁRIA devolver, protocolados, roupas e objetos de 
propriedade dos USUÁRIOS, enviados indevidamente junto com a roupa hospitalar suja; 

� O PODER CONCEDENTE estabelecerá, em alinhamento com a CONCESSIONÁRIA, 
o quantitativo de roupas limpas que deverá ser distribuídas nas unidades de internação e 
demais setores, fundamentado nas reais necessidades para operação da UNIDADE 
HOSPITALAR; 

� O PODER CONCEDENTE deverá apresentar à CONCESSIONÁRIA, numa data pré-
estabelecida, a escala dos colaboradores dos setores que fazem uso de roupas 
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privativas, assim como a quantidade estimada de uniformes e enxoval necessários para o 
funcionamento dos demais setores, para que seja calculado a quantidade diária a ser 
distribuídas; 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DO PODER CONCEDENTE 

O PODER CONCEDENTE, juntamente com a CONCESSIONÁRIA, deverá orientar a 
equipe de saúde da unidade geradora de roupas sujas a evitar que objetos perfuro 
cortantes, instrumentos ou outros artigos que possam causar danos aos trabalhadores 
e/ou aos equipamentos, sejam deixados juntamente com a roupa suja nos sacos de 
coleta; 

O PODER CONCEDENTE devolverá a Lavanderia às roupas que apresentarem 
qualidade de limpeza insatisfatória, retornando para a seção de rouparia para que seja 
feito, pela CONCESSIONÁRIA, um novo processo de lavagem ou remoção de manchas 
e desinfecção, sendo considerada uma não conformidade. 
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Apêndice V - Especificações Técnicas Particulares para Execução dos 
Serviços de Limpeza Hospitalar  

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Prestação de serviços de higienização hospitalar, gerenciamento de resíduos, controle de 
pragas e limpeza de reservatórios de água, visando à obtenção de adequadas condições 
de salubridade e higiene no Ambiente Hospitalar, focando em especial a minimização da 
disseminação de microrganismos, com disponibilização de mão de obra qualificada, 
produtos saneantes domissanitários, materiais, ferramentas de trabalho e equipamentos.  

 

HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

Escopo do Serviço 

o Limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas, de todos os ambientes 
das Áreas Críticas, Semi Críticas e Não Críticas da UNIDADE HOSPITALAR de 
forma a promover a remoção de sujidades visíveis; a remoção, redução ou 
destruição de microorganismos patogênicos; o controle de disseminação de 
contaminação biológica, química, etc., mediante aplicação de processos químicos, 
mecânicos ou térmicos, num determinado período de tempo, nas superfícies das 
diversas áreas hospitalares.  

o Os serviços serão executados em superfícies, tais como (lista não exaustiva): 
pisos, paredes, portas, corredores, parapeitos, rodapés, janelas, hall de entradas, 
pontos de luz, luminárias em geral (inclusive externas), parte interna e externa do 
prédio, escadas, cortinas, persianas, grades, balcões, maçanetas, divisórias, 
móveis e utensílios, camas, macas, cadeira de rodas, cadeira de banho, mesas de 
cabeceira, suporte de soro, equipamentos de saúde, instalações sanitárias, 
ambulâncias, coletores de detritos, extintores de incêndio, telefones, lixeiras, 
espelhos, limpeza externa de aparelhos de ar condicionado, dispensadores, 
saboneteiras (limpeza das faces interna e externa), papeleiras, elevadores, 
escadarias, circulações, bebedouros, vidros, vidraças, tetos, marquises, placas de 
comunicação visual, filtros e bebedouros etc;  

o Limpeza e desinfecção de Artigos Não Críticos: Aparadeiras, Papagaios, Cuba-
Rim; 

o Abastecimento, sempre que necessário, de dispensadores de papel toalha e 
higiênico, sabão e álcool gel; 
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o Limpeza e desinfecção de terminais de leitos, camas, colchões, travesseiros, 
mobiliários e móveis hospitalares;  

o Limpeza e desobstrução de ralos de escoamento, desentupindo-os quando 
necessário desde que isto não implique em mão de obra de bombeiro ou pedreiro;  

o Varredura de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas da UNIDADE 
HOSPITALAR;  

o Recolhimento das caixas de acondicionamento de materiais perfurocortantes;  

o Lavagem geral de áreas internas e externas, incluindo calçadas e pátios;  

o Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras e 
etc; 

o Limpeza das geladeiras (partes interna e externa), freezer, microondas em uso 
nos setores; 

o Limpeza de desinfecção das ambulâncias 

o Tratamento do piso.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

• Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir as 
aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva: 

o Portaria nº 2.616, de 12/05/98, do Ministério da Saúde; 

o Manual de Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde 
do Ministério da Saúde (1994). 

o Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde (1985); 

o  Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde- Limpeza e 
Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
2010 

o NBR 12.810- Técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de 
saúde  

o NBR 12.807- Técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de 
saúde 

o  NBR 12.809- Técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de 
saúde 

o A Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976  
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o RDC da Anvisa nº.184, de 22 de outubro de 2001 s;  

o Norma Regulamentadora N.º32 (Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde). Brasília, 2005;  

o Manual de Higiene das Mãos. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, 
ANVISA, 2009. 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

Os procedimentos de limpeza e desinfecção aplicados no Serviço de Higienização 
deverão ser detalhados no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
fundamentados nas práticas da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação 
vigente no que concerne ao controle de infecção hospitalar, neste sentido, a 
CONCESSIONÁRIA deve observar, dentre as outras obrigações, a legislação aplicada no 
serviço, assim como, os conceitos e rotinas inerentes aos processos que serão 
desenvolvidos, conforme a seguir: 
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Quadro I - Classificação das áreas dos Serviços de Saúde  

Áreas Conceito Exemplo (não exaustivo) 

Áreas 
Críticas 

São áreas que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou seja, áreas que 
realizam um grande número de procedimentos invasivos e/ou que possuem 
pacientes de alto risco com sistema imunológico comprometido, ou ainda, aquelas 
áreas que por suas especificidades necessitam que seja minimizada a presença de 
microorganismos patogênicos, 

Centros Cirúrgico, Recuperação pós-anestésica, Central de material esterilizado, Unidade de Terapia 
Intensiva, Unidade de Isolamento, Pronto Socorro, Área de Acolhimento e Espera, Expurgos, 
Laboratórios de Análises Clínicas, Anatomia Patológica e Biologia Molecular, Agências transfusionais, 
Áreas de preparo e manipulação de alimentos e dietas, Salas de preparo de Quimioterapia, Salas de 
procedimentos invasivos, Farmácia de manipulação, Área suja da lavanderia, Necrotério e Similares 

Áreas 
Semi-
críticas 

São áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa 
transmissibilidade e doenças não infecciosas 

Unidade de Internação, Unidade de Atendimento Ambulatorial, Centro de Radiodiagnóstico e Similares. 

Áreas 
Não 
Críticas 

São todas as áreas hospitalares ocupadas ou não por pacientes e que oferecem 
risco mínimo de transmissão de infecção 

Refeitórios, áreas limpas de lavanderia e similares, entre outras. Abrangem áreas internas em geral, 
áreas externas (pisos adjacentes/contíguos às edificações, pátios, passeios, arruamentos e áreas 
verdes), esquadrias externas e fachadas envidraçadas.  

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Quadro II – Tipos de Limpeza e Desinfecção de Superfícies dos Serviços de Saúde  

Tipo Conceito 

Limpeza 
concorrente  

É o processo de limpeza realizado diariamente em toda área hospitalar, com a finalidade de remover a sujidade e organizar o ambiente, repondo os materiais de consumo diário. 

Limpeza 
terminal 

É o processo de limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas, mobiliários e equipamentos. É realizada na unidade de internação ou 
leito do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração (programada). Tem a finalidade de remover a sujidade e diminuir 
a contaminação ambiental e abastecer as unidades com material de higiene, sempre que necessário 

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 
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Quadro III – Freqüência de Limpeza e Desinfecção de Superfícies dos Serviços de Saúde, a ser detalhado no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

Áreas Freqüência de Limpeza Concorrente-Freqüência Mínima 

Áreas Críticas 3x por dia; horários preestabelecidos, inclusive no horário noturno, e sempre que necessário. 

Áreas Semicríticas 2x por dia; horários preestabelecidos, inclusive no horário noturno, e sempre que necessário. 

Área Não Crítica Interna 1x por dia; horário preestabelecido e sempre que necessário. 

Área Não Crítica Externas 2x por dia; horários preestabelecidos e sempre que necessário. 

Áreas Freqüência de Limpeza Terminal Programada-Freqüência Mínima 

Áreas Críticas Semanal (data, horário, dia da semana preestabelecido) 

Áreas Semi-críticas Quinzenal (data, horário, dia da semana preestabelecido). 

Área Não Crítica Interna Mensal (data, horário, dia da semana preestabelecido) 

Área Não Crítica Externa Semanal (data, horário, dia da semana preestabelecido) 

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 
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Quadro IV - Métodos de Limpeza e Desinfecção de Superfícies dos Serviços de Saúde  

Método Conceito 

Limpeza 
Consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes), em um 
determinado período de tempo independentemente da área a ser higienizada, o importante é a remoção mecânica da sujidade e não simplesmente a passagem de panos úmida para 
espalhar a sujidade. 

Limpeza Úmida 
Consiste na utilização de água, como elemento principal da remoção da sujidade, podendo ser por processo manual ou mecânico;  

Pode ser realizada com jatos de vapor de água, saturada sob pressão, sendo destinada predominantemente para a limpeza terminal.  

Limpeza Molhada  Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da remoção da sujidade, podendo ser manual ou mecânica, destinada principalmente para a limpeza terminal.  

Limpeza Seca  Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água. A limpeza com vassouras é recomendável somente em áreas externas.  

Desinfecção 
A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microorganismos na forma vegetativa, não garantido a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser 
realizada por meio de processos químicos ou físicos;  

Descontaminação É o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-os aptos para o manuseio seguro. 

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 
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Quadro V - Soluções utilizadas na Limpeza e Desinfecção de Superfícies nos Serviços de Saúde 

Solução Características Indicação Mecanismo de Ação Desvantagens 
Concentração de 
Uso 

Detergentes Possuem poder de limpeza 
Limpeza de superfície 

Lavagem das mãos. 

Poder de limpeza pela 
presença do surfactante na 
sua composição 

- - 

Os alcoóis etílico e isopropílico 

Bactericida, virucida, fungicida 
tuberculocida. 

Não é esporicida. 

Fácil aplicação e ação imediata. 

Mobiliário em geral 

Artigos Não Críticos  

Desnaturação das proteínas 
que compõem a parede 
celular dos microrganismos. 

Inflamável, volátil, opacifica 
acrílico, resseca plásticos e 
borrachas; 

Ressecamento da pele 

60% a 90% em 
solução de água 
volume/volume 

Compostos liberadores de cloro 
ativo inorgânico 

Os compostos mais utilizados 
são hipocloritos de sódio, de 
cálcio e de lítio 

Bactericida, virucida, fungicida, 
tuberculicida e esporicida, dependendo da 
concentração de uso. 

Apresentação líquida ou pó; amplo 
espectro; ação rápida e baixo custo. 

Desinfecção de superfícies 
fixas. 

O exato mecanismo de ação 
ainda não está 
completamente elucidado 

Instável (afetado pela luz 
solar, temperatura >25ºC e pH 
ácido).  

Inativo em presença de 
matéria orgânica; 

Corrosivo para metais;  

Odor desagradável, e pode 
causar irritabilidade nos olhos 
e mucosas. 

Desinfecção 0,02% 
a 1,0% 

Compostos liberadores de cloro 
ativo Orgânicos 

Os ácidos dicloroisocianúrico 
(DCCA) e tricloroisocianúrico 
(TCCA) são exemplos de 
compostos desse grupo. 

Bactericida, virucida, fungicida, 
tuberculicida e esporicida, dependendo da 
concentração de uso.  

Apresentação em pó.  

Mais estável que o cloro inorgânico. 

 

Descontaminação de 
superfícies 

O exato mecanismo de ação 
ainda não está 
completamente elucidado 

- 1,9% a 6,0% 

Compostos quaternários de Bactericida, virucida (somente contra vírus Superfícies fixas, incluindo Inativação de enzimas Pode ser inativado em Há várias 
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Solução Características Indicação Mecanismo de Ação Desvantagens 
Concentração de 
Uso 

amônio lipofílicos ou envelopados) e fungicida.  

Não apresenta ação tuberculicida e 
virucida, em geral. 

ambiente de nutrição e 
neonatologia (sem a presença 
dos neonatos). 

produtoras de energia, 
desnaturação de proteínas e 
quebra da membrana celular 

presença 

de matéria orgânica. 

formulações, de 
acordo com o 
fabricante. 

Oxidantes-Ácido peracético 

É um desinfetante para superfícies fixas e 
age por desnaturação das proteínas, 
alterando a permeabilidade da parede 
celular, oxidando as ligações sulfidril e 
sulfúricas em proteínas e enzimas. 

Tem uma ação bastante rápida sobre os 
microrganismos, inclusive sobre os esporos 
bacterianos em baixas concentrações de 
0,001 a 0,2%.  

É efetivo em presença de matéria orgânica.  

Apresenta baixa toxicidade. 

Desinfetante para superfícies. - 

É instável principalmente 
quando diluído; 

Corrosivo para metais (cobre, 
latão, bronze, ferro 
galvanizado) e sua atividade é 
reduzida pela modificação do 
pH.  

Causa irritação para os olhos 
e para o trato respiratório. 

É utilizado em uma 
concentração de 
0,5%. 

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 
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Quadro VI - Equipamentos de proteção individual indicados para os processos de limpeza e desinfecção 

EPI’S PORQUE USAR ONDE USAR 

AVENTAL 
Protege a roupa e a região abdominal contra umidade (dependendo da 
atividade pode ser liberado). 

Em áreas críticas, limpeza de banheiros, coleta de resíduos, cozinha, etc. 

MÁSCARA Protege os olhos contra respingos de sangue e secreções, e detritos Em área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório. 

ÓCULOS Protege contra respingos de sangue e secreções e diluição de produtos 

Quando houver possibilidade de respingo nos olhos 

Limpeza de parte alta,  

Remoção de matéria orgânica em grande quantidade 

BOTAS Protege os pés  Para as atividades de lavagem em geral 

LUVAS DE BORRACHA 
VERDE 

Para a proteção das mãos  
Em superfícies de mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais), 

Superfícies de equipamentos sem presença de matéria orgânica 

LUVAS DE BORRACHA 
AMARELA 

Para a proteção das mãos 

Nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex:lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, 
janelas,tubulações na parte alta, etc.), 

Nas atividades de limpeza e desinfecção de superfícies e na coleta de resíduo; 

Quando houver contato com sangue, fezes, urina, vômito, catarro ou outros líquidos orgânicos.  

Fonte: Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Limpeza e Desinfecção de Superfícies- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 2010 
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve executar o serviço de higienização durante 24 (vinte 
quatro) horas todos os dias da semana;  

•••• A limpeza e a arrumação dos quartos devem ser realizadas, com a devida 
presteza, admitindo-se para limpeza terminal o tempo médio de 40 minutos e o 
para a limpeza concorrente 15 minutos; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer e utilizar na prestação dos serviços somente 
produtos que possuam garantia de qualidade, atendendo aos requisitos básicos 
estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à prévia apreciação e 
aprovação pela CCIH e deverá conter no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer e utilizar soluções para a limpeza e a 
desinfecção de superfícies que possuam Certificado de Registro no Ministério 
da Saúde, contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos 
específicos; 

•••• O PODER CONCEDENTE deve ser responsável pela aquisição, fornecimento e 
controle de papel higiênico, sabonete líquido, álcool gel e papel toalha em 
quantidade necessária e qualidade definida no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

••••  A CONCESSIONÁRIA deve distribuir e controlar o papel higiênico, sabonete 
líquido, álcool gel e papel toalha em quantidade necessária e qualidade 
definida no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar aos colaboradores a seguir regras e 
condutas, tais como:  

o Não utilizar anéis, pulseiras, relógios e outros adornos;  

o Manter cabelos limpos e, quando compridos, presos;  

o Manter barba e bigode aparados;  

o Manter as unhas aparadas e limpas. 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve habilitar os profissionais de limpeza para o uso de 
equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas crítica, semi-crítica e 
não crítica, assim como fiscalizar a sua utilização;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
técnica de LAVAGEM DAS MÃOS;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a não 
tocar em superfícies como maçanetas, bancadas, torneiras, interruptores, 
telefones, dentre outros com as mãos enluvadas;  
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a não 
agitar sacos de lixo ou outro material contaminado; não espanar e não fazer 
varredura a seco nas áreas internas da UNIDADE HOSPITALAR;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores que 
durante a limpeza deve manter as passagens e corredores desobstruídos, sem 
deixar extensões e fios nas áreas de circulação de pessoas;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a 
sinalizar as áreas de circulação de pessoas durante a limpeza;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar aos seus colaboradores a 
iniciar a limpeza do ambiente menos contaminado para o mais contaminado; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a 
iniciar a limpeza pelo mobiliário, equipamentos, paredes e terminar pelo piso;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
execução dos procedimentos iniciar com movimentos amplos, do lugar mais 
alto para o mais baixo e da parte mais distante para a mais próxima;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
execução dos procedimentos iniciarem a limpeza do fundo dos recintos, salas, 
corredores e prosseguir em direção à saída;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
execução dos procedimentos, limpar primeiro uma metade do recinto e depois 
a outra metade, deixando espaço livre para passagem de pessoas, remoção de 
equipamentos e mobiliário;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
execução dos procedimentos colocar o mobiliário no local original, deixando o 
ambiente em ordem, após a limpeza, lembrando que a desinfecção só é 
necessária quando houver matéria orgânica; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores na 
execução dos procedimentos a higienizar e guardar todo material utilizado na 
limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e a paramentação (luvas, óculos, 
etc.) em local apropriado, ao término das atividades; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a 
após o uso dos Mops e/ou panos de limpeza encaminhar ao serviço de 
Lavanderia para Lavagem e desinfecção. 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores a 
manter os DML (depósitos de material de limpeza) assim como as salas de 
utilidades sempre limpas e organizadas; 
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•••• É admissível alocar pessoas para o serviço de higienização que tenham apenas o 
ensino fundamental completo, entretanto estas pessoas não podem, em 
hipótese alguma, ser alocadas para realização de serviços em áreas críticas; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve designar um responsável técnico de nível superior 
devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução 
dos serviços dentro das normas; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve manter durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia um 
encarregado responsável pelo controle da operação; 

••••  A CONCESSIONÁRIA deve realizar tratamento periódico do piso para manter a 
estética apropriada. A periodicidade do serviço e deverá ser definida no 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar a limpeza e desinfecção das ambulâncias. A 
periodicidade do serviço deve ser definida no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS lavando em consideração os episódios que possam exigir 
intervençãoem plantões noturnos, finais de semana e feriados 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Objeto de Prestação de Serviços 

• Execução de Serviços especializados para gestão de resíduos gerados na 
UNIDADE HOSPITALAR, incluindo atividades conforme a seguir: 

� Elaboração e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Saúde – (PGRSS) com a participação do PODER CONCEDENTE; 

�  Gestão junto aos órgãos de Vigilância Sanitária a aprovações do PGRSS; 

� Capacitação dos colaboradores da unidade para aplicação apropriada do 
PGRSS; 

� Implantação de uma política efetiva de segregação e de coleta seletiva; 

� Contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação 
final dos resíduos: comum, reciclável, infectantes e químicos produzidos na 
UNIDADE HOSPITALAR. 

• Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva.  

o Decreto n° 2.063, de 06.10.1983, dispõe sobre multas a serem aplicadas por 
infrações à regulamentação para a execução do serviço de transporte 
rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e dá outras providências.  
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o Resolução CONAMA n° 316, de 29.10.2002, dispõe sobre procedimentos e 
critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.  

o Resolução CONAMA nº 358/05  

o Resolução ANVISA – RDC nº 306/04  

o NR 32 – Ministério do trabalho e emprego  

o Portaria FEAM nº 361/2008 – Trata da disposição final dos RSS  

o Decreto nº 12.165/2005 – Aprova as diretrizes básicas e o regulamento 
técnico para o PGRSS no município e dá outras providências  

o NBR 12.980 - Define termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento 
de resíduos sólidos urbanos;  

o NBR 13.221 - Especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 
de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública.  

o NBR 13.332 - Define os termos relativos ao coletor-compactador de resíduos 
sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais 
componentes.  

o NBR 13.463 - Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos 
equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do 
acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo.  

o NBR 14.619 - Estabelece os critérios de incompatibilidade química a serem 
considerados no transporte terrestre de produtos perigosos.  

o NBR 12.810 - Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa 
dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança.  

o NBR 14.652 - Estabelece os requisitos mínimos de construção e de inspeção 
dos coletor-transportadores rodoviários de resíduos de serviços de saúde do 
grupo A.  

o Outras legislações federais, estaduais e municipais, em vigor.  

Instruções técnicas básicas do Serviço 

•••• A Execução de Serviços de Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde será para 
todos os resíduos produzidos na UNIDADE HOSPITALAR contemplados na 
seguinte classificação da RDC 306/04:  

o  Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes 
biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de 
laboratório, carcaças orgânicas, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas 
transfusionais contendo sangue, dentre outras.  
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o  Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos 
apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, 
dentre outros.  

o  Grupo C - Materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria 
ou não prevista, enquadra-se neste grupo: os materiais provenientes de 
laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia;  

o Grupo D - Resíduo Comum  

o  Grupo E - materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de 
barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 
lancetas, espátulas e outros similares. 

•••• Na execução das etapas do processo de Coleta de Resíduos produzidos na 
UNIDADE HOSPITALAR: o Acondicionamento, Coleta e transporte interno, 
Armazenamento temporário, Coleta e transporte externo, Armazenamento 
externo temporário, Coleta e transporte para armazenamento final, a 
CONCESSIONÀRIA deve realizar em consonância com a legislação vigente 
mediante ao PGRSS, na observância de: 

o A CONCESSIONÁRIA deve analisar e definir as rotas e os fluxos, 
compatibilizando com as demais atividades da UNIDADE HOSPITALAR; 

o A CONCESSIONÁRIA deve realizar a coleta interna da UNIDADE 
HOSPITALAR no mínimo 4 (quatro) vezes ao dia no período de 06 h a 21 h. 

o A CONCESSIONÁRIA deve realizar a coleta de resíduos em horários de 
utilização dos elevadores para este fim, que deve ser distribuído entre 6 e 
21h, exceto em situações de geração excessiva de resíduos que venham a 
comprometer o armazenamento apropriado nas salas de utilidades; 

o A CONCESSIONÁRIA deve adquirir containeres para transporte interno 
compatíveis com a quantidade de resíduos gerados na UNIDADE 
HOSPITALAR, com tampa, lavável e com dreno; 

o A CONCESSIONÁRIA deve utilizar a sala de utilidade para armazenamento 
temporário, a referida sala deverá manter-se rigorosamente higienizada; 

o A CONCESSIONÁRIA deve obedecer aos horários de utilização dos 
elevadores para coleta de resíduos para que não haja interferências nas 
atividades da prestação dos serviços assistenciais da UNIDADE 
HOSPITALAR, conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. 
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o A CONCESSIONÁRIA deve realizar coleta externa do resíduo em veículos 
normatizados (NBR 12810, NBR 14652 da ABNT e legislações vigentes);  

o A CONCESSIONÁRIA deve realizar o transporte interno e externo de resíduos 
gerados na UNIDADE HOSPITALAR seguindo as normas vigentes e a 
periodicidade compatível com as necessidades do PODER CONCEDENTE;; 

o A CONCESSIONÁRIA deve elaborar um cronograma de retirada de resíduo 
seguindo o PGRSS e constar do MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS da área de Higienização. 

� A freqüência de coleta externa deverá levar em consideração a 
demanda de resíduo produzido pela UNIDADE HOSPITALAR, 
ressalta-se que não será admitida de hipótese alguma o 
armazenamento de resíduos que extrapole a capacidade do 
respectivo abrigo e as normas de armazenamento. 

o A CONCESSIONÁRIA deve equipar os abrigos finais com containeres 
adequados ao abrigo de cada resíduo conforme legislação específica e 
mantê-los em adequadas condições de uso;  

o A CONCESSIONÁRIA em parceria com o PODER CONCEDENTE deverá 
manter o PGRSS atualizado e autorizado pelos órgãos competentes, sendo 
este sempre atualizado com a participação das equipes de segurança do 
trabalho e CCIH do PODER CONCEDENTE; 

o A CONCESSIONÁRIA deve promover campanhas, capacitações e outras 
atividades em conjunto com o PODER CONCEDENTE para garantir a 
correta segregação dos resíduos; 

o A CONCESSIONÁRIA deve promover em conjunto com o PODER 
CONCEDENTE política de segregação e reciclagem de materiais. 

o A CONCESSIONÁRIA poderá em caso dos resíduos recicláveis ser 
comercializados através de licença específica para este fim expedida por 
órgão competente em conformidade com a legislação vigente e mediante o 
PGRSS. 

o A CONCESSIONÀRIA deverá na contratação da empresa para coleta 
externa e o destino final exigir que tais procedimentos sejam fundamentados 
na Legislação Vigente. 

 

Controle de Pragas  

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Execução de serviço de controle integrado de pragas para a UNIDADE 
HOSPITALAR, em todas suas áreas internas e externas, para INSETOS (Baratas; 
Cupins; Formigas; Lagartas; Moscas, Mosquitos; Pernilongos (Aedes aegypti)); 
ARACNÍDEOS (Aranhas; Carrapatos; Escorpiões); MAMÍFEROS (Camundongos, 
Ratos, Ratazanas, Morcegos); RÉPTEIS (cobras, lagartixas). 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva  

o RDC nº 326 de 30 de julho de 1997 - ANVISA; 

o RDC nº 206 de 28 de setembro de 2004 - ANVISA; 

o RDC nº 206 de 23 de Agosto de 2004 - ANVISA; 

o Resolução nº 18 de 29 de fevereiro de 2000 - ANVISA; 

o RDC nº 52 de 22 de outubro de 2009 – ANVISA- - Ministério da Saúde. 

o Outras legislações federais, estaduais e municipais, em vigor. 

Instruções técnicas básicas do serviço 

•••• Os serviços de controle de pragas deverão ser prestados mensalmente nas áreas 
de alimentação, e trimestralmente nas demais áreas construídas, internas e 
externas;  

•••• Os serviços devem envolver as atividades de monitoramento e controle de pragas, 
contemplando medidas de prevenção, inspeção, dedetização e erradicação;  

•••• A execução de serviço de controle de vetores e pragas urbanas somente poderá 
ser efetuada com empresa especializada devendo apresentar licenciamento 
junto à autoridade sanitária e ambiental competente.  

•••• Todos os procedimentos de diluição ou outras manipulações autorizadas para 
produtos saneantes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção de 
equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos 
técnicos ou operacionais, devem estar descritos e disponíveis na forma 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, inclusive com informações 
sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, 
biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente.  

•••• Os produtos químicos aplicados no controle das pragas deverão ter as seguintes 
características:  

Ingrediente ativo;  

Efeito residual prolongado superior a 90 dias após a aplicação;  
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Baixo teor toxicológico para os seres humanos;  

Sem cheiro e sem odor;  

Pressão de vapor maior que 200 kPa a 20ºC;  

Foto estável e não corrosivo;  

Não apresentar índice mutagênico;  

Devidamente registrado na ANVISA;  

Não utilizar Clorados ou Organofosforados.  

•••• A forma de apresentação e aplicação dos produtos de controle de pragas deve 
seguir a seguinte lista, conforme necessidade do local: 

o Aerossóis 

o Líquido 

o Pastoso 

o Pó 

o Gelatinoso  

o Encapsulado  

o Livre 

•••• Nos locais onde houver pacientes internados ou em tratamento médico, em 
regime contínuo de 24 horas, a aplicação do produto de controle de pragas 
deverá ser feita sem a remoção dos pacientes com observância de todas as 
precauções necessárias; 

•••• Nos locais onde houver a interrupção do turno de trabalho, a aplicação do produto 
de controle de pragas deverá ser feita nestes intervalos, exceto em situações 
emergenciais, devidamente acordadas com o PODER CONCEDENTE. A 
definição das datas e horários das aplicações serão sempre precedidas da 
aprovação do PODER CONCEDENTE; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve, em cada procedimento, discriminar os produtos 
aplicados e o local da sua aplicação, visando ser de fácil identificação o agente 
causador e antídoto em casos de intoxicação de pacientes;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve respeitar a legislação vigente e observar as boas 
práticas e técnicas ambientalmente recomendadas, quando da realização de 
atividades com produtos químicos controlados nas áreas da UNIDADE 
HOSPITALAR, quer seja em termos de qualidade, quantidade ou destinação;  
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar Laudo Técnico e Ficha Química dos 
produtos utilizados, para a avaliação técnica da CCIH e SESMT (Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho); 

•••• A Ficha Química deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  

o Composição química ou composto químico;  

o Nome científico 

o Nome comercial  

o Descrição do produto  

o Ingrediente ativo  

o Grupo químico 

o Fórmula química 

o Formulação  

o Mecanismo de ação 

o Toxidade  

o Antídoto  

o Sintomas  

o Registro no Ministério da Saúde ou Número de registro na DISAD/MS  

•••• Em caso de ocorrências pontuais (p.ex., surgimento de ratos ou reclamações 
dos colaboradores sobre a presença de vetores), o PODER CONCEDENTE 
deverá acionar a CONCESSIONÁRIA, que deverá tomar as devidas 
providências corretivas em até 24 (vinte e quatro) horas;  

•••• A primeira aplicação geral e completa do produto de controle de pragas deverá 
ocorrer sete dias antes da data da inauguração da UNIDADE HOSPITALAR e 
abrangerá as áreas internas e externas, inclusive as caixas de passagem de 
esgoto, caixas de passagem fluviais e caixas de rede elétrica.  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve efetuar, periodicamente, a programação dos 
serviços a serem executados, apresentando ao PODER CONCEDENTE para 
avaliação e aprovação, informando-o eventuais alterações;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve executar as atividades planejadas e manter 
supervisão permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo 
suporte, durante o horário comercial, que forneça atendimento imediato de 
modo a suprir eventuais necessidades de manutenção;  
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve nomear encarregados, que serão responsáveis 
pelos serviços e terão a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos, 
devendo tomar as providências pertinentes e reportar-se, quando houver 
necessidade, à comissão de operacionalização do PODER CONCEDENTE;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer ao PODER CONCEDENTE o comprovante 
de execução de serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

o Local (área da UNIDADE HOSPITALAR) onde foi realizado o serviço;  

o Praga (s) alvo;  

o Data de execução dos serviços;  

o Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) 
alvo;  

o Grupo (s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);  

o Nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);  

o Orientações pertinentes ao serviço executado;  

o Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho 
profissional correspondente;  

o Número de telefone do Centro de Informação Toxicológica;  

o  Identificação de empresa especializada prestadora do serviço com: razão 
social, nome fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e 
ambiental com seus respectivos prazos de validade;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve afixar cartazes informando a realização da a 
aplicação do produto de controle de pragas, com a data da aplicação, o nome 
do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológica e 
números das licenças sanitárias e ambientais; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve incluir no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS Plano de Controle de Pragas para acompanhamento e 
monitoramento, podendo utilizar modelo conforme a seguir: 
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Quadro I - Plano de Controle de Pragas (Exemplo) 

ITEM O QUÊ? 

PERIODICIDADE DE 
TRATAMENTO 

CONCESSIONÁRIA 

OBSERVAÇÃO 

01 Diagnóstico Situacional ANUAL 
Levantamento de Medidas Corretivas e Preventivas e elaboração de relatório técnico com apontamento dos pontos 
críticos de infestação em todas as dependências da UNIDADE HOSPITALAR.  

02 Palestra de sensibilização ANUAL Treinamento dos colaboradores da UNIDADE HOSPITALAR. 

03 Monitoramento MENSAL 

O técnico da prestadora de serviços elaborará uma planilha de monitoramento MENSAL e fixará em todos os 
setores da UNIDADE HOSPITALAR para serem preenchidas pelos USUÁRIOS quando necessário 

A CONCESSIONÁRIA fará o acompanhamento e monitoramento do serviço executado mensalmente. 

04 Roedores MENSAL 
Desratização geral de toda poligonal externa da UNIDADE HOSPITALAR com intervalo de 30 dias, com 
acompanhamento e monitoramento do serviço executado, verificando in loco, a necessidade de reposição de iscas. 
Na eminência de infestação repentina a empresa será acionada em prazo inferior a periodicidade contratada.. 

05 Formiga QUINZENAL Polvilhamento dos olheiros de formigas em toda a poligonal externa. Aplicação de gel no ambiente interno.  

06 Baratas (Blattella germanica) QUINZENAL 
Líquida geral em todas as dependências do Refeitório, SND, Lactário, pias e ralos e ainda aplicação de gel no 
restante do UNIDADE HOSPITALAR. Tratamento no Refeitório em galerias de esgoto, caixas de passagem, etc.  

07 Desinsetização de Baratas BIMESTRAL 
Esgoto, galerias pluviais, áreas externas e instalações elétricas. Na eminência de choque - infestação repentina a 
empresa será acionada em prazo inferior ao recomendado.  
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Apêndice VI - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Nutrição e Dietética 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto da presente prestação de serviços compreende a execução de 
Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar restrita a produção e distribuição 
de alimentação para pacientes, acompanhantes, com determinação legal ou 
com indicação técnica, e colaboradores definidos pelo Poder Concedente, tais 
como: funcionários, servidores, residentes e estudantes, e eventos realizados 
na UNIDADE HOSPITALAR, assegurando uma alimentação balanceada e em 
condições higiênico-sanitárias adequadas.  

 

ESCOPO DO SERVIÇO 

• Fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo 
em geral, incluindo, descartáveis como papel toalha, guardanapos, copos, 
materiais de higiene e limpeza, etc; 

• Armazenamento, em condições adequadas, de gêneros e produtos 
alimentícios e materiais de consumo; 

• Fornecimento de utensílios e equipamentos para execução das atividades 
do serviço; 

• Pré-preparos, preparos e cocção da alimentação; 

• Porcionamento uniforme das refeições e dietas ; 

• Operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes,; 

• Fornecimento de alimentação para USUÁRIOS ou, em casos 
excepcionais, definidos pelo PODER CONCEDENTE;  

• Transporte interno e distribuição das dietas  

• Higienização e manutenção preventiva e corretiva das instalações e 
equipamentos (e sua instalação quando necessário);  

• Manutenção e custeio do fornecimento de gás GLP; 

• Execução da limpeza e higienização de todas as dependências utilizadas, 
dos equipamentos, e dos utensílios utilizados no armazenamento, 
produção e distribuição das refeições, bem como aqueles utilizados pelos 
comensais; 
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• Recolhimento dos utensílios e resíduos descartados utilizados pelos 
pacientes, quando houver. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

• Portaria 326/97  

• Resolução RDC nº 218, de 29 de julho de 2005. 

• RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004  

•  Lei 8.234 de 17 de setembro de 1991/CRN 

•  Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996/MEC 

•  Portaria 272/98, SAS/MS 120/09; 

• RDC nº 63 de 6 de julho de 2000  

• Lei 6.583 de 20 de outubro de 1978, CRN e CFN 

• Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, SUS 

• Resolução CFN nº 380, 28 de dezembro de 2005 

• Portaria 2.535 de 24 de outubro de 2003 

• Lei n.º 8069 de 13/06/90- Estatuto da Criança e do Adolescente  

• Lei n.º10.741, de 01/10/03 - Estatuto do Idoso 

• Resolução CFN n.º 378/05 de 28/12/05; 

• RDC 154/04 da ANVISA; 

• RDC 306/04 da ANVISA; 

• Portaria 2914/11 do MS; 

• Lei 3982/8; 

• RDC 50/02 da ANVISA; 

• Lei 6437/77 

• outras leis federais, estaduais e municipais pertinentes; 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 
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• A CONCESSIONÁRIA deve seguir o MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS para a aquisição de gêneros, armazenamento, produção 
e distribuição dos produtos alimentícios e refeições, observando os 
critérios definidos pela Análise dos Perigos em Pontos Críticos de 
Controle – APPCC; 

• A CONCESSIONÁRIA deve adquirir os gêneros alimentícios (perecíveis, 
semi-perecíveis e não perecíveis) que serão colaboradores na elaboração 
das refeições, obrigatoriamente, de primeira qualidade e estar em 
perfeitas condições de conservação, higiene e apresentação; 

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer uma alimentação saborosa, 
buscando sempre alternativas para agradar o paladar do USUÁRIO; 

• A CONCESSIONÁRIA de identificar os alimentos dos balcões térmicos 
inclusive chamando atenção para os alimentos alergênicos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar o pré-preparo dos alimentos, 
observando os critérios de higienização, ressaltando que vegetais crus e 
frutas devem sofrer processo de desinfecção de acordo com as normas 
vigentes;  

• Todo e qualquer produto destinado a higienização dos alimentos, 
equipamentos, utensílios, materiais deverão possuir registro atualizado no 
Ministério da Saúde, a fim de atender a legislação vigente; 

• O armazenamento dos produtos para higienização e desinfecção deverá 
ser feito em local adequado (seco, limpo e arejado), e separado da 
estocagem dos gêneros alimentícios; 

• A CONCESSIONÁRIA deve prevenir a ocorrência de contaminação 
cruzada entre os diversos alimentos durante o pré-preparo e preparo final;  

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir a segurança do alimento com 
registro de temperatura de todos os momentos no processo de 
porcionamento, distribuição até o recebimento pelo comensais; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter os alimentos, após preparo, a uma 
temperatura superior a 65ºC, exceto para saladas e sobremesas que 
deverão ser mantidas a 10 ºC; 

• A CONCESSÁRIA deve manter os alimentos em preparação e/ou prontos 
para distribuição em recipientes tampados ou cobertos com fita filme;  

• A CONCESSIONÁRIA deve proceder à adequada higienização e 
desinfecção dos refeitórios e demais dependências do serviço incluindo 
seus equipamentos e mobiliários vinculados ao serviço, pisos, ralos, 
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paredes, janelas, das dependências com o recolhimento de restos 
alimentares e de descartáveis, segregando de acordo com a coleta 
seletiva, acondicionando-os de forma adequada, e encaminhando-os ao 
local determinado no PGRSS, seguindo o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar polimento nas bancadas, mesas de 
apoio, portas e pias conforme o MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS;  

• A CONCESSIONÁRIA deve higienizar periodicamente as grelhas, 
colméias do sistema de exaustão da cozinha e Copa seguindo o MANUAL 
DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve implantar um sistema de controle de 
qualidade, em que as amostras da alimentação a serem servidas deverão 
ser separadas diariamente em recipientes esterilizados e mantidos 
lacrados e sob-refrigeração no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para 
eventuais análises laboratoriais, quando necessário ou conforme 
solicitação do PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as preparações 
confeccionadas no Lactário, assim como sua distribuições, a exemplo de , 
fórmulas lácteas (padrão e especiais), sucos, papas de frutas, 
suplementação hídrica e outros, além das dietas enterais (padrão e 
especiais); 

•  A CONCESSIONÁRIA deve utilizar água potável e filtrada para a diluição 
de sucos, na preparação das refeições e para fornecimento aos 
USUÁRIOS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve armazenar convenientemente os gêneros 
alimentícios de forma a evitar a sua deterioração e perda parcial ou total 
de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas ou os 
riscos de contaminação de qualquer espécie; 

• A CONCESSIONÁRIA deve lavar as embalagens em água corrente, antes 
de serem armazenados sob refrigeração (sacos de leite e garrafas); 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, terminar e fiscalizar seus 
colaboradores a manipular os alimentos prontos somente com garfos, 
colheres, pinças ou com as mãos protegidas com luvas descartáveis; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar a limpeza e esgotamento preventivo 
e corretivo das caixas de gordura da cozinha, sempre que necessário 
conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus 
colaboradores a higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de anti-
sepsia de acordo com a legislação vigente; 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus 
colaboradores para que toda e qualquer preparação elaborada na cozinha 
dietética, geral e Copa, destinada à pacientes e acompanhantes, deva ser 
identificada com etiquetas adesivas contendo em suas tampas: nome do 
paciente, quarto, leito e o tipo de dieta, tipo de preparação, volume, data e 
horário, sendo que a terminologia das dietas será realizada conforme 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar o registro das temperaturas de 
cocção em planilhas próprias, colocando-as à disposição do PODER 
CONCEDENTE, sempre que solicitado; 

• A CONCESSIONÁRIA não deve permitir recongelar os alimentos que 
tenham sido descongelados anteriormente para serem manipulados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter os descartáveis, produtos e materiais 
de limpeza armazenados à temperatura ambiente, em locais adequados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve conferir rigorosamente prazo de validade e as 
condições das embalagens de todos os alimentos, de modo que não se 
apresentem estufadas, amassadas ou alteradas; 

• A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar mensalmente ou conforme 
solicitação do PODER CONCEDENTE, amostras de alimentos ou 
preparações servidas aos USUÁRIOS para análise microbiológica, a fim 
de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve adquirir os alimentos perecíveis de 
procedência idônea, transportados em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas adequadas, respeitando as características do 
produto ainda, de acordo com o tipo de alimento, deverá ser apresentado 
o carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente  

• A CONCESSIONÁRIA deve adquirir leite e derivados de procedência 
idônea, com carimbo de fiscalização do SIF, MS ou órgão competente, 
transportados em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas e adequadas, respeitando as características do 
produto; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter os utensílios, equipamentos e os 
locais de preparação dos alimentos, rigorosamente higienizados e 
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sanitizados, antes e após sua utilização, com uso de produtos registrados 
no Ministério da Saúde;  

• A CONCESSIONÁRIA deve recolher os utensílios utilizados pelos 
PACIENTES com a devida presteza, admitindo-se o tempo máximo para 
recolhimento de 1 (uma) hora após servido, exceto em caso de haver 
orientação contrária da enfermagem ou solicitação do paciente; 

• A CONCESSIONÁRIA deve recolher os utensílios utilizados nos 
refeitórios com a devida presteza, admitindo-se o tempo para 
recolhimento de 5 (cinco) minutos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer uma alimentação equilibrada e 
racional, em condições higiênicas sanitárias adequadas, considerando os 
diversos tipos de refeições conforme a seguir: 

 

� Horário para distribuição das refeições 

o Os horários de início de distribuição das refeições deverão atender 
ao seguinte esquema: 6:00h, desjejum; 11:30h, almoço; 18:00h, 
jantar; e 22:00h, ceia. Estes horários poderão ser revistos a qualquer 
momento, desde que decididos em comum acordo entre as PARTES, 
de forma que os pacientes e colaboradores sejam mais bem 
atendidos; 

o O período de distribuição das refeições para pacientes e 
colaboradores deverá ser definido no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPREACIONAIS. 

o O período mínimo de duração da distribuição das refeições será de 2 
horas; 

 

� Refeições para Pacientes: 

o As dietas deverão ser transportadas para distribuição em recipientes 
fechados apropriados, de maneira que garanta a chegada das 
mesmas em temperatura adequada para consumo; 

o Sistema centralizado, preparado na cozinha dietética, porcionado em 
embalagens térmicas com 3 (três) divisórias e com tampa, exceto os 
pacientes com indicações técnicas de precauções que necessitam de 
isolamento; 

o Os pacientes com indicações técnicas de precauções que 
necessitam de isolamento receberão o alimento porcionado em 
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embalagens térmicas descartáveis com 3 (três) divisórias e com 
tampa, assim como copos e talheres descartáveis e de primeira 
qualidade; 

o Os copos devem ser descartáveis com tampa e ter capacidade 
superior a 20% do volume estabelecido no projeto básico;  

o A sobremesa deve ser servida em recipiente separado, com tampa, 
no caso de doces, e, quando fruta, em embalagens plásticas 
atóxicas; 

o Os talheres de mesa devem ser inox e de primeira qualidade (colher 
de sopa e sobremesa) com guardanapo e embalados em sacos 
plásticos atóxicos;  

o A sopa e o feijão devem ser servidos em embalagem individual com 
tampa.  

o As bandejas devem ser devidamente identificadas com nome do 
paciente, leito, tipo de dieta, data e horário. 

o Os PACIENTES internados deverão receber 6 refeições diárias, a 
saber: desjejum, colação, almoço, lanche, jantar ou ceia completa e 
ceia leve; 

o Os PACIENTES em observação no Pronto Atendimento até 04 horas 
não terão direito a refeição. A partir de 04 horas em observação, 
mediante avaliação do corpo clínico os pacientes poderão receber 
uma dieta líquida e a partir de seis horas poderão receber a refeição 
completa do próximo horário;  

o Os PACIENTES em observação no Pronto Atendimento há mais de 
12 horas serão considerados internados e deverão receber 6 
refeições diárias; 

o Os PACIENTES que realizarem procedimentos que necessitem de 
jejum deverão receber lanche pós-jejum, conforme MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

o A CONCESSIONÁRIA deve observar as prescrições para 
mapeamento dos tipos de refeições a serem distribuídas para os 
PACIENTES: dieta livre, dieta pastosa, dieta branda, dieta líquida, 
outras; 

o As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de 
Dietas da UNIDADE HOSPITALAR a ser disponibilizado pelo 
PODER CONCEDENTE e seguir as prescrições dietoterápicas, 
ajustadas às necessidades requeridas pelo PACIENTE; 
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o Todas as dúvidas sobre prescrição dietoterápicas deverão ser 
encaminhadas para as Nutricionistas do PODER CONCEDENTE; 

o Toda refeição para PACIENTE deverá ser preparada, porcionada e 
distribuída conforme prescrição; 

o As dietas enterais adquiridas pela CONCESSIONÁRIA serão 
administradas pelo PODER CONCEDENTE, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA a provisão de infraestrutura necessária para seu 
acondicionamento. 

 

� Refeições para os colaboradores do PODER CONCEDENTE: 

o A distribuição de refeições será feita por sistema centralizado, tipo 
cafeteria fixa: balcões térmicos - aquecido para pratos quentes e refrigerado 
para saladas e sobremesas, servido em bandejas lisas, com pratos de louça 
(para refeição e salada), recipientes para sobremesa, talheres de inox e 
copos descartáveis para suco (e/ou água) e café, no refeitório e nos horários 
determinados; 

o A CONCESSIONÁRIA deve manter à disposição dos comensais: 
galheteiros de tempero para a salada, saches de palito de dente, saches de 
sal (quando necessário), sache de açúcar, sache de adoçante, guardanapo 
de papel, farinha e molho de pimenta, garantindo a reposição.  

o O suco deverá ser distribuído em refresqueira refrigerada. Os copos 
para suco, com capacidade para 250 ml, deverão ser descartáveis.  

o A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar as bebidas sem açúcar, 
devendo ser oferecida a opção de açúcar ou adoçantes para a eleição do 
USUÁRIO. 

o A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar a sobremesa em 
recipientes com capacidade para 110 ml, As sobremesas industrializadas 
deverão ser embaladas individualmente com data de fabricação e validade 
visível e sobremesas frutas deverão ser higienizadas previamente e 
embaladas em embalagem atóxicos; 

o No final da refeição deve ser fornecido café e chás acondicionados 
em garrafas térmicas e copos descartáveis de 50 ml. Nas mesas deverão 
ser colocados galheteiros, antes da abertura do refeitório e reposto sempre 
que necessário. 

o As refeições para acompanhantes serão servidas no refeitório de 
colaboradores, em horários que serão definidos no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. Em situações especiais, definidas 
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pelo PODER CONCEDENTE, as refeições de acompanhantes poderão ser 
servidas na própria enfermaria ou quarto privativo, em recipiente que 
mantenham as temperaturas de segurança, tais quais as utilizadas para 
servir as refeições dos pacientes;  

o Todos os acompanhantes terão direito a três refeições diárias: 
desjejum, almoço e jantar, que deverão ter a mesma composição e 
quantidade per captas das refeições destinadas aos colaboradores em geral.  

o No caso de a cozinha passar por reformas a CONCESSIONÁRIA 
deverá manter a qualidade do serviço conforme MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.  

o A CONCESSIONÁRIA deve, durante todo o período de distribuição 
das refeições, manter o acompanhamento, a supervisão técnica e número 
suficiente de colaboradores para assegurar o porcionamento e a reposição 
de alimentos e utensílios.  

o A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar o cardápio semanal das 
preparações do almoço e do jantar através de meio eletrônico e em local 
visível no refeitório. 

o A CONCESSIONÁRIA deve reservar refeições mediante solicitação 
do Serviço de Nutrição do PODER CONCEDENTE. A solicitação de reserva 
deve obedecer aos horários definidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS. . 

o A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar, no setor de trabalho, aos 
colaboradores do PODER CONCEDENTE café e chá nos período da 
manhã, tarde e noite na quantidade necessária para atender à demanda. 

o A CONCESSIONÁRIA deve programar, em alinhamento com o PODER 
CONCEDENTE, o fornecimento de lanches para os motoristas das ambulâncias e 
técnicos em serviço de transporte dos pacientes,  

o As refeições do pessoal do PODER CONCEDENTE serão 
disponibilizadas de acordo com a jornada de trabalho, devendo ser 
observado o disposto no Quadro I. 

 

Quadro I: Refeições x Jornada de Trabalho 

Carga Horária Almoço ou Jantar Ceia e Desjejum 

6 ou 8 horas 1 porção/ dia Não tem direito 

12 horas SD 2 porções/ dia Não tem direito 

12 horas SN Não tem direito 2 porções/ dia 

4 horas Não tem direito  Não tem direito 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 

 

� Elaboração de Cardápios 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve elaborar mensalmente os cardápios completos 
(dietas normais e especiais) e submetê-los ao PODER CONCEDENTE, 
com antecedência de 30 (trinta) dias em relação ao primeiro dia de 
utilização, para a devida aprovação, que deverá ser realizada no prazo 
máximo de 08 (oito) dias úteis, sendo diferentes nas preparações do 
almoço e jantar; 

•••• O PODER CONCEDENTE reserva-se o direito de alterar o cardápio 
apresentado com as devidas justificativas, até 48 (quarenta e oito) horas 
antes do preparo, mantendo os padrões estabelecidos neste ANEXO e 
sem prejuízo para a CONCESSIONÁRIA; 

•••• A elaboração de cardápios especiais (dietas) obedecerão a normas 
estabelecidas pelo Serviço de Nutrição do PODER CONCEDENTE.  

•••• Os cardápios devem apresentar preparações variadas, equilibradas e de boa 
aparência, proporcionando um aporte calórico necessário e uma boa 
aceitação por parte dos USUÁRIOS, em especial dos pacientes; 

•••• Nas datas festivas, conforme Quadro II a seguir, os cardápios devem ser 
diferenciados para os USUÁRIOS, adaptado com comidas 
tradicionalmente relacionadas às respectivas datas, o quantitativo de 
alimentação será normal, exceto se solicitado pelo PODER 
CONCEDENTE um quantitativo maior, com comunicação prévia de no 
mínimo oito dias.  

 

Quadro II: Listas e refeições festivas 

Evento Data ou período 

Dia da confraternização universal (Ano Novo) 01 de janeiro 

Dia do Farmacêutico 20 de janeiro 

Aniversário do Instituto Couto Maia A ser definida 

Sexta-feira da Paixão Data móvel 

Domingo de Páscoa Data móvel 

Dia das mães Segundo domingo do mês de maio 

Dia do Enfermeiro 12 de maio 

Dia Assistente Social e do Controle de infecção Hospitalar 15 de maio 

São João 24 de junho 
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Dia dos pais  Segundo domingo do mês de agosto 

Dia de combate ao colesterol 08 de agosto 

Dia do Nutricionista 31 de agosto 

Dia de são Cosme e Damião 27 de setembro 

Dia da Secretária 30 de setembro 

Dia mundial da alimentação 06 de outubro 

Dia das crianças 12 de outubro 

Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional 12 de outubro 

Dia do Médico 18 de outubro 

Dia do Colaborador público 28 de outubro 

Dia de combate ao Diabetes 14 de novembro 

Natal 25 de dezembro 

 

o Nos eventos realizados pela UNIDADE HOSPITALAR, conforme Quadro III 
a seguir, será da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA confeccionar e 
servir os coffe break; O PODER CONCEDENTE fará uma comunicação 
prévia a CONCESSIONÁRIA de no mínimo trinta dias. Será facultado ao 
PODER CONCEDENTE, modificar o número de pessoas compensando a 
quantidade referente aos demais eventos previstos, sem ultrapassar a 
quantidade prevista para o  

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Quadro III. Eventos de ensino ou científicos  

 

 

A elaboração do cardápio diário deverá atender às necessidades 
energéticas diárias requeridas de acordo com a idade e atividade do 
indivíduo, segundo “Recommended Dietary Allowances” (RDA) revisão 
1989, Recomendações da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 
e Manual de Dietas da UNIDADE HOSPITALAR;  

O cardápio deverá priorizar gêneros e produtos alimentícios da estação e 
da região; 

O cardápio das refeições como café da manhã, lanche e ceia não poderá 
ser repetido em período inferior a 4 (quatro) dias; 

O nutricionista, preposto do PODER CONCEDENTE, poderá solicitar 
temperos especiais para estimular aceitabilidade do paciente, quando 
necessário; 

Deverão ser previstos cardápios diferenciados aos pacientes cujo padrão 
alimentar sofra influências de preceitos religiosos, tabus, hábitos 
alimentares e sócios culturais, em consonância com o estado clínico e 
nutricional do mesmo. Assim como no caso de intolerância alimentar e 
alergias; 

Nos cardápios com preparação de peixe, frango, fígado, fornecer 20% a 
30% de carne bovina de 1ª qualidade como opção e nos cardápios de 
carne vermelha oferecer opção de carne branca; 

Nos cardápios com preparação de macarrão fornecer 20% de arroz como 
opção. 

Evento Data Previsão Numera de 
refeições 

Tipo de Refeição Previsão Nº de 
Pessoas 

Nº de  

dias 

Simpósio Anual de 
Atualização em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias do 
Instituto Couto Maia 

Data a ser  

definida 

200 por dia  

04 pelos  

Almoços extras 

coffe breaks com 
café, leite, sucos e  

Sequilhos 
distribuídos 

 200 2 

Outros Eventos Datas a 
serem  

definidas 

 Previsão de 6 (seis) 
eventos no Ano 

Café, leite, sucos, 
mini sanduíches, 
sal- 

gados,biscoitos, 
sequilhos 

100 p/ cada 

Evento 
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A CONCESSIONÁRIA deve incentivar o consumo de alimentos integrais 
oferecendo, sempre que existir, as preparações também nessas opções; 

 

 

� Composição de Cardápio para USUÁRIOS 

 

Quadro IV: Composição de cardápio para Colaboradores 

Desjejum 

 

o Café com leite – 250 ml (150 de leite e 100 de café). Servir como opção Suco de frutas 250ml 

o Pão com manteiga ou geléia (pão 50g e manteiga 10g ou geléia 10g) 

o Bolo ou mungunzá ou arroz doce ou lelê ou canjica ou cuscuz 100 g ou banana da terra ou aipim ou 
inhame ou batata doce – 150 g com manteiga 10 g ou ovo (01 unidade) ou queijo 30 g ou presunto 30g ou 
iogurte 120ml 

o Fruta 150 g (parte comestível)  

 

Almoço  

o Salada crua – 150g ou sopa 200ml 

o Salada cozida 150g ou suflê 150g ou purê 150g 

o Arroz sob diversas formas 200g ou macarrão 200g 

o Feijão 200g 

o Carne de 1ª qualidade 150g ou carne do sol 150g, ou peito de frango s/ osso 150g ou coxa / sobrecoxa 
250g ou peixe em posta 250g ou filé de peixe sem pele e sem espinha 150g ou porco carré 250g ou 
pernil de porco s/ osso 180 g ou fígado bovino 150g. 

o Sobremesa – doce em diversas formas 50g ou fruta 150g (parte comestível) ou picolé (01 unidade) ou 
sorvete 60 g ou gelatina 80g ou torta 100 g. 

o Suco de fruta natural 250ml ou refrigerante (Incidência máxima de refrigerante: duas vezes por semana) 

Devem ser servidos pratos típicos regionais ou festivos (incidência de até uma vez por semana).  

Prato leve: Refeição de baixa caloria que será servida como opção ao cardápio tradicional do almoço, 
conforme solicitação do PODER CONCEDENTE: 

o Salada crua – 150g  

o Salada cozida (composta de vegetais e grãos) – 150g  

o Arroz integral – 150g  

o Carne de 1ª qualidade 150g ou peito de frango s/ osso 150g ou coxa / sobrecoxa 250g ou peixe em 
posta 250g ou filé de peixe sem pele e sem espinha 150g em preparações grelhadas ou assadas 

o Fruta 150g (parte comestível) – 02 unidades diferentes (incluindo inclusive frutas nobres)  

o Suco de fruta natural 250ml  

 

Jantar 
o Sopa 250ml  

o Salada cozida 150g ou suflê 150g ou purê 150g ou legumes gratinados 150g 
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o Arroz 200g ou macarrão 200g 

o Carne de 1ª qualidade bovina sem osso 150g ou peito de frango sem osso 150 g ou coxa /sobrecoxa 
250 g ou peixe em posta 250g ou filé de peixe sem pele e sem espinha 1ª qualidade 150 g ou Carré 
suíno 250g ou pernil suíno s/ osso180g ou fígado bovino 150g. 

o Sobremesa – doce em diversas formas 50g ou fruta 150g (parte comestível) ou gelatina 80g. 

o Suco de fruta natural 250ml  

 

Ceia Completa 

o Sopa 250ml ou Creme de Legumes 250ml 

o Sanduíche – pão 50g com manteiga 10g, queijo 30g e presunto 30g ou ovo 50g ou hambúrguer 50g, ou 
salsicha 50g ou carne 100g ou peito de frango sem osso 100g (podendo acrescentar salada, conforme 
cardápio – folhosos, tomate, cenoura ralada, beterraba ralada, temperada com azeite de oliva cuja 
acidez seja ≤ 0,5%), ou pizza 150g. 

o Patissaria doce ou salgada 100g 

o Fruta 150g (parte comestível)  

o Café com leite – 250ml (150 de leite e 100 de café) Servir como opção Suco 250ml ou Coquetel de 
frutas 250ml 

 

 

� Dieta do paciente 

A Dieta destinada aos PACIENTES é para prover uma alimentação 
nutricionalmente adequada, conforme a necessidade de cada paciente, 
adequadas as patologias especificas, conforme prescrição do nutricionista 
do PODER CONCEDENTE. Restrições e acréscimos deverão ser seguidos 
conforme as necessidades descritas na prescrição. 

 

� Tipos de Dieta  

 

o Dieta Normal: destinada aos PACIENTES que necessitam de uma 
alimentação nutricionalmente adequada, sem restrição a qualquer 
nutriente e sem necessidade de acréscimo nutricionais. 

o Consistência: normal, devendo se adequar, sempre que possível, aos 
hábitos alimentares da comunidade.  

 

Quadro V: Composição da Dieta Normal – Paciente  

Desjejum 

o Café com leite – 250 ml (150 de leite e 100 de café), ou 250 ml de leite, ou achocolatado 
250ml, ou mingau 250 ml, ou vitamina, 250ml, ou iogurte, 240ml. 

o Pão 50g ou biscoito 50 g com manteiga 10g ou geléia 10g ou requeijão integral ou light 
10g  

o Inhame ou aipim ou batata doce ou banana da terra 100 g com 10 g de manteiga ou 
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creme vegetal 10g (de boa qualidade) ou bolo 100 g ou cuscuz 100g ovo (01 unidade) ou 
queijo 30 g ou mingau 250 ml ou iogurte integral e desnatado 120ml 

o Fruta 150 g (parte comestível) ou suco de fruta 250 ml 

 

Colação o Suco de fruta 250 ml ou Fruta 150 g (parte comestível)  

Almoço 

o Salada crua 100g 

o Salada cozida 150 g ou purê 150 g 

o Arroz sob diversas formas 150g ou macarrão 150g 

o Feijão 150 g 

o Carne de 1ª qualidade s/ osso 150 g ou peito de frango s/ osso 150 g ou filé de peixe sem 
pele e sem espinha 150 g  

o Sobremesa – doce em diversas formas 50 g ou fruta 150 g (parte comestível) ou gelatina 
80 g. 

o Suco de fruta – 250 ml 

 

Lanche 

o Mingau 250ml ou arroz doce 250 ml ou mungunzá 250 ml ou achocolatado 250 ml ou 
vitamina de frutas 250 ml ou leite enriquecido 250 ml ou iogurte 240ml ou coquetel de 
frutas 250ml. 

 

Jantar 

o Sopa 250 ml 

o Salada cozida 150 g ou purê 150 g 

o Arroz 150 g ou macarrão 150 g  

o Carne de 1ª qualidade (alcatra, filé especial, chã de dentro, paulista) 150 g ou peito de 
frango s/ osso 150g ou filé de peixe sem pele e sem espinha 150 g  

o Fruta 150 g (parte comestível) ou doce 50g 

o Suco de fruta 250 ml 

OU 

o Sopa 250ml ou coquetel de frutas 250 ml ou vitamina de frutas 250 ml 

o Sanduíche – pão 50g e manteiga 10g e queijo 30g ou ovo 50g ou frango 50g ou carne 
50g (podendo acrescentar salada, conforme cardápio – folhosos, tomate, cenoura ralada, 
beterraba ralada, temperada com azeite de oliva de boa qualidade) 

o Inhame ou aipim ou batata doce ou banana da terra 100 g com 10 g de manteiga ou 
creme vegetal 10g (de boa qualidade) ou bolo 100 g ou cuscuz 100g lelê 100g broa 100g 

o Fruta 150 g (parte comestível) 

o Café com leite –250ml (150 de leite e 100 de café) ou leite enriquecido ou mingau ou 
mungunzá ou arroz doce 250ml. 

Ceia Leve 

o  Mingau 250ml ou leite enriquecido 250ml ou suco 250ml ou vitamina de frutas 250ml ou 
iogurte 240ml  

o Pão 50 g ou biscoito 50g com manteiga 10 g ou geléia 10 g 
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o Dieta Branda: destinada aos PACIENTES com problemas de 
ingestão, digestão, mastigação e deglutição, que impeçam a 
utilização da dieta livre, havendo assim a necessidade de abrandar 
os alimentos por processos mecânicos ou de cocção para melhor 
aceitabilidade. Essa dieta é usada como transição para a dieta livre. 
Deve fornecer calorias de acordo com as necessidades do 
PACIENTE.  

o Consistência: macia a celulose e o tecido conectivo (fibras da carne) 
devem ser abrandados por cocção ou ação mecânica;  

o Restringir alimentos que possam provocar distensão gasosa e 
condimentos fortes;  

o Não incluir frituras, embutidos e doces concentrados.  

 

Quadro VI: Composição da Dieta Branda – Paciente  

Desjejum 

o Café com leite –250 ml (150 de leite e 100 de café) ou 250 ml de leite, ou achocolatado 250ml, 
ou mingau 250 ml, ou vitamina, 250ml, ou iogurte, 240ml. 

o Pão c/ manteiga (pão 50g c/ manteiga 10g ou geleia 10g) ou biscoito 50 g c/ manteiga ou 
geleia 10g  

o  Inhame ou aipim ou batata doce ou banana da terra 100 g com 10 g de manteiga ou creme 
vegetal 10g (de boa qualidade) ou bolo 100 g ou cuscuz 100g ovo (01 unidade) ou queijo 30 g 
ou mingau 250 ml ou iogurte integral e desnatado 120ml 

o Fruta 150 g (parte comestível) ou suco de fruta 250 ml 

 

Colação 
o Fruta 150g (parte comestível) ou suco de fruta 250 ml 

 

Almoço 

o Sopa sob diversas formas 150 ml ou caldo de feijão 150 ml, servidos em copos descartáveis 
com tampa. 

o Salada cozida 150 g, ou Purê 150 g ou legumes gratinados 150 g 

o Arroz 150g ou macarrão 150 g  

o Carne de 1ª qualidade 150 g ou peito de frango s/ osso 150 g ou 150g filé de peixe sem pele e 
sem espinha. 

o Sobremesa – doce em diversas formas 50 g ou pudins ou gelatina 80 g ou fruta 150 g (parte 
comestível).  

o Suco de fruta 250 ml. 

 

 

Lanche 
o Mingau 250ml ou arroz doce 250 ml ou mungunzá 250 ml ou achocolatado 250 ml ou 

vitamina de frutas 250 ml ou leite enriquecido 250 ml ou iogurte 240ml ou coquetel de 
frutas 250ml. 

Jantar  
o Sopa 250ml ou coquetel de frutas 250 ml ou vitamina de frutas 250 ml 

o Sanduíche – pão 50 g e manteiga 10 g e queijo 30 g ou ovo 50g  
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o Banana da terra 100 g ou inhame 100 g ou aipim 100 g com manteiga 10 g ou patissaria 100 
g. 

o Fruta 150g (parte comestível)  

o Café c/ leite 250ml (150ml de leite e 100ml de café) ou 250ml mingau ou mungunzá ou arroz 
doce ou iogurte 200 ml ou leite enriquecido 250 ml. 

o OU 

o Sopa 250 ml 

o Salada cozida 150 g ou purê 150 g 

o Arroz 150 g ou macarrão 150 g  

o Carne de 1ª qualidade 150 g ou peito de frango s/ osso 150 g ou filé de peixe sem pele e sem 
espinha 150 g  

o Fruta 150 g (parte comestível).  

o Suco de fruta 250 ml. 

Ceia Leve 

o Mingau 250ml ou leite enriquecido 250ml ou iogurte 240ml ou achocolatado 250ml. 

o Pão 50 g ou biscoito 50g com manteiga 10 g ou geléia 10 g  

 

 

o  Dieta Pastosa: destinada a PACIENTES com problemas de 
mastigação e deglutição, em alguns casos de pós-operatórios e 
casos neurológicos. Deve fornecer calorias de acordo com as 
necessidades do PACIENTE; os alimentos que constam desta dieta 
devem estar abrandados e cozidos, apresentando o grau máximo de 
subdivisão e cocção e uma consistência pastosa;  

 

Quadro VII: Composição da Dieta Pastosa – Paciente  

Desjejum 

o Café com leite –250ml (150ml de leite e 100 de café) ou 250 ml de leite, ou achocolatado 
250ml, ou mingau 250 ml, ou vitamina, 250ml, ou iogurte, 240ml. 

o Pão hot dog ou milho ou leite com manteiga (pão 50g e manteiga 10g), geléia 10 g ou 
biscoito doce (maisena ou maria) 100 g com manteiga 10 g ou geléia 10 g. 

o Inhame ou aipim ou batata doce ou banana da terra 100 g com 10 g de manteiga ou 
creme vegetal 10g (de boa qualidade) ou bolo 100 g ou cuscuz 100g ovo (01 unidade) ou 
queijo cremoso 30 g ou mingau 250 ml ou iogurte integral e desnatado 120ml 

o Fruta 150g (parte comestível), ou suco de fruta, 250ml 

 

Colação 
o Fruta 150g (parte comestível) ou suco de fruta 250 ml. 

 

Almoço 

o Salada cozida 150 g ou purê 150 g ou legumes gratinados 150g 

o Sopa sob diversas formas 150 ml ou caldo de feijão 150 ml, ou feijão tamizado 150g 
servidos em copos descartáveis com tampa. 

o Arroz, (papa), 150g ou macarrão 150g 

o Carne de boi moída ou peito de frango moído ou peixe sem pele e sem espinha 150g.  
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o Sobremesa: Frutas 150g ou geléias ou gelatinas 80 g ou doces em pasta ou compota 
50g. 

o Suco de fruta 250 ml. 

 

 

Lanche 

o Mingau 250ml ou arroz doce 250 ml ou mungunzá 250 ml ou achocolatado 250 ml ou vitamina de 
frutas 250 ml ou leite enriquecido 250 ml ou iogurte 240ml ou coquetel de frutas 250ml. 

 

Jantar  

o Sopa sob diversas formas 250 ml 

o Sanduíche com pão 50g com manteiga 10g e queijo 30 g ou carne de frango moída 100 g ou 
carne bovina moída 100 g  

o Vegetal cozido 150g com manteiga 10 g ou patissaria 100 g. 

o Fruta cozida 150 g (parte comestível) 

o Café com leite 250 ml (150 ml de leite e 100 ml de café) ou iogurte 200 ml ou mingau 250 ml ou 
leite enriquecido 250 ml. 

OU 

o Salada cozida 150 g ou purê 150 g  

o Arroz (papa), 200g. ou macarrão 200g 

o Carne de boi moída ou peito de frango moído ou peixe sem pele e sem espinha 150g.  

o Sobremesa – Frutas 150g (parte comestível) ou geléias ou gelatinas 80 g ou doces 50g. 

o Sopa 250 ml 

o Suco de fruta 250 ml. 

 

CEIA LEVE 

o Mingau 250ml ou leite enriquecido 250ml ou iogurte 240ml ou achocolatado 250ml. 

o Pão 50 g ou biscoito 50g com manteiga 10 g ou geléia 10 g  

 

 

o Refeição Infantil: destinada a PACIENTES pediátricos na faixa etária de 
12 meses a 4 anos podendo ser adaptada como dieta de transição para 
pacientes adultos na evolução da dieta semi liquida. Deve fornecer 
calorias de acordo com as necessidades do PACIENTE, com consistência 
adequada a cada caso. 

o O leite fornecido para os pacientes de pediatria, a diluição e o tipo 
(maternizado ou modificado, ou formulas especiais) ficarão a critério do 
nutricionista do PODER CONCEDENTE. 

 

Quadro VIII: Composição da refeição Infantil– Paciente  

o Desjejum 
o Mingau 250 ml ou leite 250 ml ou café com leite 250 ml ou vitamina de frutas 250 ml, ou 

achocolatado 250ml. 
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o Pão fresco 50 g com manteiga 10 g ou geléia 10 g ou biscoito com manteiga 10 g ou 
com geléia 10 g 

o Fruta 150g (parte comestível), ou suco de fruta, 250ml. 

 

o Colação 
o Suco de fruta natural 250 ml ou fruta 150 g ( parte comestível) 

 

o Almoço 

o Sopa sob diversas formas 100 ml ou caldo de feijão 100 ml, servidos em copos 
descartáveis com tampa. 

o Purê 80 g ou salada cozida 80 g  

o Arroz ou macarrão 100 g 

o Carne de boi de 1a qualidade ou peito de frango ou filé de peixe sem espinha 100 g  

o Sobremesa: gelatinas ou geléias ou pudins 50 g ou frutas 150g 

o Suco de fruta 250 ml 

 

o Lanche 

o Mingau 250ml ou arroz doce 250 ml ou mungunzá 250 ml ou achocolatado 250 ml ou 
vitamina de frutas 250 ml ou leite enriquecido 250 ml ou iogurte 240ml ou coquetel de 
frutas 250ml. 

 

o Jantar 

o Sopa de legumes 200 ml  

o Mingau 250 ml ou leite 250 ml ou café com leite 250 ml ou coquetel de frutas 250 ml ou 
vitamina de frutas 250 ml ou iogurte 240ml 

o Pão fresco 50 g com manteiga 10 g ou geléia 10 g ou biscoito 50 g 

o OU 

o Purê 80 g  

o Arroz ou macarrão 100g 

o Carne de boi de 1a. qualidade moída ou peito de frango moído 100 g 

o Sobremesa – Frutas 150g (parte comestível) ou geléias ou gelatinas 80 g ou doces 50g. 

o Suco de fruta 250 ml 

 

 

o Ceia Leve o  Mingau 250ml ou leite enriquecido 250ml ou iogurte 240ml ou achocolatado 250ml 

 

 

o Dieta Semi líquida ou liquida Completa: Fracionamento 6 a 8 refeições 
diárias com volumes de 250ml por horário ou conforme prescrição do 
nutricionista. Volume conforme aceitação do paciente, obedecendo, 
prescrição do nutricionista. 

o Composta por: mingaus, leite, suco de frutas natural, caldos de vegetais, 
caldos de carne, caldo de feijão, sopas liquidificadas, vitaminas, gelatinas, 
geléias, sorvetes, coquetel de frutas, água de coco, que poderão ser 
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enriquecidos com produtos específicos, de acordo com a necessidade de 
cada paciente: suplementos em pó com ou sem fibras, isentos ou não de 
sacarose e lactose, caseinato de cálcio, albumina, oligossacarídeo, lipídeos e 
emulsão lipídica, fibras e espessante, conforme a prescrição do nutricionista. 

 

o Dieta Liquida: Fracionamento 6 a 8 refeições diárias com volume de 
250ml por horário fracionados de 3 em 3 horas ou conforme prescrição 
do nutricionista. Volume conforme aceitação do paciente, obedecendo, 
prescrição do nutricionista. 

o Composta por: caldos, sucos de frutas naturais, mingaus ralos, sopas 
ralas, água de coco, chá, leite e outros, que poderão ser enriquecidos 
com produtos específicos, de acordo com a necessidade de cada 
paciente: suplementos em pó com ou sem fibras, isentos ou não de 
sacarose e lactose, caseinato de cálcio, albumina, oligossacarídeo, 
lipídeos e emulsão lipídica e fibras, conforme a prescrição do 
nutricionista. 

 

o Dieta liquida Restrita: Fracionada de 10 a 12 refeições diárias de 2 em 
2 horas com volume de 250ml, conforme prescrição do nutricionista do 
PODER CONCEDENTE. 

o Composta por: água de coco verde, chás claros, limada, etc., volume 
conforme aceitação do paciente, podendo ser enriquecida com 
suplementos hipercalóricos sem fibras, conforme prescrição do 
Nutricionista sem ônus para o PODER CONCEDENTE. 

 

o Fórmula Infantil: Fórmulas lácteas e não lácteas indicadas para 
lactentes de 0 a 12 meses, conforme a indicação nutricional e patologia, 
incluindo produtos lácteos e não lácteos assim como produtos 
especializados e fórmulas semi-hidrolisados, hidrolisados 
(hipoalergênicos) e/ou com 100% de aminoácidos livres (não 
alergênicos), conforme prescrição do nutricionista do PODER 
CONCEDENTE. 

  

o Dietas Enterais de Sistema Fechado: Dietas enterais líquidas de 
sistema fechado devem ser selecionadas como primeira opção para 
todos os pacientes em terapia nutricional enteral.  
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o As dietas devem atender as especificações e critérios da RDC 63/2000 e 
demais portarias vigentes com todas as suas ressalvas. Seu uso deve 
seguir os critérios estabelecidos pelo nutricionista do PODER 
CONCEDENTE, relativo às suas características e indicações conforme 
necessidade e demandas do serviço e de cada paciente.  

o O estoque mínimo deverá ser composto de dietas com características 
variadas abrangendo dietas poliméricas, oligoméricas, hidrolisadas e 
elementares, com formulações padrão ou especializadas, com 
densidades calóricas que variem de 0,9 kcal/ml a 2,0 Kcal/ml, com 
osmolaridades que atendam às necessidades e indicações nutricionais, 
com e sem fibras, em embalagens de 250ml, 500 ml e 1000 ml e com 
indicação para todas as faixas etárias e patologias específicas dos 
pacientes internados. 

o A CONCESSIONÁRIA deve manter estoque mínimo estabelecido pelo 
PODER CONCEDENTE para cada grupo de dietas enterais acima 
descritas, de modo a atender a demanda hospitalar estimada. 

 

o Dietas Enterais Líquidas de Sistema Aberto: Dietas enterais 
preferencialmente líquidas devem ser selecionadas como segunda 
opção, em situações que não existam produtos de Sistema Fechado 
com características que atendam a necessidade dos pacientes 
internados, a critério do nutricionista do PODER CONCEDENTE, ou 
ainda dietas em pó de Sistema Aberto (podendo ser manipuladas em 
laboratórios autorizados, quando não existam produtos de sistema 
fechado ou dietas líquidas de sistema aberto que atendam às 
necessidades e indicações preconizados); 

o As dietas devem atender especificações e critérios da RDC 63/2000 e 
demais portarias vigentes com todas as suas ressalvas. Seu uso deve 
seguir os critérios estabelecidos pelo nutricionista do PODER 
CONCEDENTE, relativo às suas características e indicações conforme 
necessidade e demandas do serviço e de cada paciente; 

o As dietas de sistema aberto deverão contemplar produtos com 
características variadas abrangendo dietas poliméricas, oligoméricas, 
hidrolisadas e elementares, com formulações padrão ou especializadas, 
com densidades calóricas que variem de 0,67 kcal/ml a 2,0 Kcal/ml, com 
osmolaridades que atendam às necessidades e indicações nutricionais, 
com e sem fibras, em embalagens de 100ml, 500 ml e 1000 ml e com 
indicação para todas as faixas etárias e patologias específicas dos 
pacientes internados;  
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o A CONCESSIONÁRIA deve realizar as aquisições de acordo com a 
necessidade do serviço a critério do nutricionista do PODER 
CONCEDENTE, de modo a atender toda a demanda hospitalar. 

 

� Suplementos Nutricionais 

 

� Módulos Dietéticos 

o Módulos nutricionais especiais compostos de aminoácidos diversos 
(arginina, glutamina ou outros) conforme a indicação nutricional dos 
pacientes internados, seguindo critérios técnicos do nutricionista do 
PODER CONCEDENTE. 

o Módulos nutricionais especiais compostos de vitaminas, minerais, 
probióticos e simbióticos conforme a indicação nutricional dos pacientes 
internados, seguindo critérios técnicos do nutricionista do PODER 
CONCEDENTE. 

 

� Suplementos orais 

o Suplementos líquidos, nutricionalmente completos, de uso oral, em 
embalagens que variem de 125ml a 250ml, hipercalóricos, 
hiperproteicos, padrão ou especializados, com ou sem fibras, destinados 
a pacientes em uso de dieta oral e em risco nutricional, seguindo 
critérios técnicos do nutricionista do PODER CONCEDENTE.. 

 

Obrigações e Responsabilidade da Concessionária 

 

• A CONCESSIONÁRIA deve prestar serviços de Alimentação Hospitalar 
utilizando as dependências do PODER CONCEDENTE, onde a 
alimentação será preparada; 

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer gêneros e produtos alimentícios, 
materiais de consumo em geral (utensílios, louças, descartáveis, 
materiais de higiene e limpeza, entre outros), em quantidades suficientes 
para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas 
vigentes da vigilância sanitária;  

• A CONCESSÁRIA deve, em toda e qualquer preparação, independente 
do dia e do horário, manter o mesmo rigor higiênico e bacteriológico; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir rigorosamente os horários 
estabelecidos para distribuição de refeições dos USUÁRIOS 
considerando especialmente as dietas fracionadas e suplementação 
líquida. 

• A CONCESSIONÁRIA deve dispor de produtos dietéticos para 
complementos das dietas especiais (adoçantes dietéticos, suplementos 
protéicos, calóricos, triglicerídeos de cadeia média e fibras),; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar permuta entre os tipos de alimentos 
constantes nos itens da refeição, para atender as necessidades 
individuais dos USUÁRIOS desde que seja previamente notificado ao 
PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer as refeições tomando como base o 
para dimensionamento as informações constantes no ANEXO III do 
EDITAL. 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter o padrão de qualidade e 
uniformidade da alimentação e do serviço, independentemente das 
escalas de serviços adotadas;  

• A CONCESSIONÁRIA deve executar o controle dos gêneros e de 
produtos alimentícios utilizados quanto à qualidade, estado de 
conservação, acondicionamento, condições de higiene, transporte, 
recebimento, armazenamento observadas as exigências vigentes;  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter a operacionalização, porcionamento 
e distribuição das dietas com supervisão pelo responsável técnico da 
CONCESSIONÁRIA e sob monitoramento direto da nutricionista do 
PODER CONCEDENTE. 

• A CONCESSIONÁRIA deve, sempre que necessário,fazer alterações ou 
adaptações na operacionalização, porcionamento e distribuição das 
dietas visando atendimento adequado e satisfatório dos USUÁRIOS;  

• A CONCESSIONÁRIA deve fiscalizar seus fornecedores e a garantir a 
procedência de gêneros e produtos alimentícios; 

• A CONCESSIONÁRIA deve efetuar, periodicamente, a programação dos 
serviços a serem executados, apresentando ao PODER CONCEDENTE 
para avaliação e aprovação, informando-a de eventuais alterações;  

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir que todos os comensais terão 
acesso a todas as opções do cardápio do horário; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve manter o cardápio já aprovado e somente 
substituí-lo mediante apresentação de justificativas que venham a ser 
aceitas pelo PODER CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer sempre que solicitado, os 
documentos e informações necessárias para a apropriação da mão de 
obra e registro de serviços, estatísticas de consumo e de restos de 
alimentos, demonstrativos de custos e quaisquer outras informações 
para instruir estudos, análises e pesquisas do PODER CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve remover e substituir no total ou em parte, as 
refeições fornecidas em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 
colaboradores;  

• A CONCESSIONÁRIA deve só permitir o acesso de visitantes, após 
autorização do SND do PODER CONCEDENTE e no caso de acesso às 
áreas de manipulação de alimentos, somente com paramentação 
adequada; 

• A CONCESSIONÁRIA dará acesso irrestrito aos membros das auditorias 
desde que estejam devidamente paramentados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se pelo fornecimento da 
paramentação necessária para os auditores quando da execução de 
auditorias; 

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir a qualquer momento, o acesso dos 
Nutricionistas ou técnicos do PODER CONCEDENTE, devidamente 
paramentados, às áreas de estocagem e produção de alimentos para 
acompanhar os procedimentos adotados no recebimento e 
armazenamento de gêneros, no pré-preparo e na produção de refeições;  

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir acesso ao refeitório apenas aos 
USUÁRIOS e a pessoas autorizados e com justificativa do PODER 
CONCEDENTE, solicitando sempre sua identificação; 

• A CONCESSIONÁRIA deve repetir os serviços sempre que solicitado 
pelo PODER CONCEDENTE, quando estiverem em desacordo com as 
técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos;  

• A CONCESSIONÁRIA deve prever e se programar para as situações de 
contingências (reforma, desinsetização da cozinha, greve, etc.), de 
forma a não haver solução de continuidade na distribuição das refeições 
e dietas.  
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• A CONCESSIONÁRIA deve manter seus estoques de matéria-prima em 
nível seguro, compatível com as quantidades per capita estabelecidas 
no presente contrato e com a periodicidade das entregas; 
responsabilizando-se pelo controle de qualidade, observando prazos de 
validade e datas de vencimento e comprometendo-se a não utilizar 
nenhum alimento fora do prazo de validade indicado ou com alterações 
de características, ainda que dentro da validade;  

• A CONCESSIONÁRIA deve providenciar gêneros alimentícios perecíveis 
ou não, utensílios e outros produtos, que não sejam comumente 
utilizados na UNIDADE HOSPITALAR, mas de hábito do PACIENTE e 
necessário à sua recuperação, conforme solicitação do PODER 
CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve programar o recebimento de gêneros 
alimentícios em horários administrativos que não coincidam com os 
horários de distribuição das refeições e/ou saída de resíduos até o local 
apropriado;  

• A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer controle de qualidade e 
quantidade de materiais descartáveis e produtos de limpeza e 
industrializados, a fim de evitar a falta dos mesmos, ocasionando 
transtorno ao serviço;  

• A CONCESSIONÁRIA deve estocar, em separado, os gêneros e 
produtos alimentícios dos demais materiais de consumo;  

•  A CONCESSIONÁRIA deve preparar e distribuir as refeições com o 
mesmo padrão de qualidade, quantidade e mesmos procedimentos 
durante os finais de semana e feriados.  

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar o preparo de refeições destinadas 
única e exclusivamente ao consumo da UNIDADE HOSPITALAR, não 
sendo permitido o preparo, nas dependências da UNIDADE 
HOSPITALAR, de refeições para distribuição ou comercialização 
externa.  

• A CONCESSIONÁRIA deve entregar porções de todas as refeições 
elaboradas ao PODER CONCEDENTE para degustação com a devida 
antecedência, devendo realizar imediatamente alteração ou substituição 
das preparações ou alimentos que se apresentarem impróprios para 
consumo pelo SND do PODER CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve responsabilizar-se pela qualidade dos 
alimentos fornecidos, inclusive perante as autoridades sanitárias 
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competentes, suspendendo o consumo e substituindo por outros sempre 
que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in 
natura ou preparados, providenciando, de imediato, o encaminhamento 
para análise microbiológica;  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter o registro das medições realizadas 
em todo o processo de operacionalização dos alimentos (controle de 
temperatura) em planilhas próprias e de fácil acesso ao PODER 
CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve controlar o fluxo de pessoas no refeitório, 
evitando a saída de bebidas, alimentos preparados ou não, dos talheres 
usados e quaisquer outros materiais não autorizados;  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter o controle dos pratos, recipientes e 
talheres em quantidades suficientes ao número de refeições de 
acompanhantes, servidas no refeitório, para garantir o bom atendimento 
ao comensal no refeitório. Deverá manter registro próprio para essa 
finalidade com acesso do PODER CONCEDENTE;  

• A CONCESSIONÁRIA deve incluir no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS do serviço de nutrição e dietética o Manual de Dietas 
específico da UNIDADE HOSPITALAR, contendo dietas gerais e 
especiais, preparações de exames, com o cálculo do valor nutritivo 
aproximado (valor calórico total, macro e micro nutrientes), tabela de 
substituições. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DO PODER 
CONCEDENTE 

9 O PODER CONCEDENTE deverá verificar o cumprimento dos horários 
estabelecidos, as quantidades de refeições e descartáveis previstos, a 
compatibilidade com o cardápio estabelecido, registrando eventuais 
ocorrências;  
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Apêndice VII - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Transporte Administrativo e Ambulância 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviços relacionados ao gerenciamento, operação e manutenção dos veículos 
administrativos e ambulâncias pertencentes à UNIDADE HOSPITALAR e 
fornecidos pela CONCESSIONÁRIA. 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS 
GERAIS 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

GERAIS 

• O serviço de transporte deverá operar através de um sistema de gestão das 
demandas, na condução de cunho administrativo e na condução de 
pacientes de caráter eletivo, urgência e emergência; 

• Os condutores dos veículos deverão estar devidamente habilitados de 
acordo com a categoria correspondente ao veículo que irá conduzir; 

• O serviço de transporte deverá operar fundamentado nos seguintes 
princípios:  

o Respeito as Leis e regulamentos de trânsito  

o Respeito aos limites operacionais de segurança do veículo 

o Cortesia no Trânsito 

o Respeito à condição física dos condutores 

o Ética 

o Equilíbrio emocional 

• A CONCESSIONÁRIA deve efetuar e disponibilizar, diariamente, a 
programação dos serviços a serem executados, baseando-se nas 
solicitações e programação do PODER CONCEDENTE;  
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• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores 
com foco no atendimento com presteza e agilidade para com os 
USUÁRIOS; 

•  A CONCESSIONÁRIA deve orientar, treinar e fiscalizar seus colaboradores 
relativo ao uso dos veículos para que não sejam utilizados para fins que 
diferentes dos previstos na CONCESSÃO; 

• A CONCESSIONÁRIA deve atender às solicitações do PODER 
CONCEDENTE, não incluídas na programação, no período máximo de 2 
horas. 

• A CONCESSIONÁRIA deve implantar um sistema de controle de velocidade 
dos veículos, no próprio veículo, assim como possibilitar avaliação dos 
transeuntes, a exemplo de “COMO ESTOU DIRIGINDO ?”, com número de 
telefone para contato; 

• A CONCESSIONÁRIA deve implantar sistema de controle de combustível, a 
fim de realizar seu uso racional e de evitar o uso indevido do veículo; 

• A CONCESSIONÁRIA deve priorizar a utilização de combustíveis menos 
poluentes; 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar e fiscalizar os condutores quanto a 
manutenção e conservação dos veículos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter a frota de veículos do contrato em bom 
estado de apresentação e funcionamento; 

• A CONCESSIONÁRIA deve plotar o veículo deverá com a marca da 
unidade e do governo conforme MANUAL DE PROCEDEIMENTOS 
OPERACIONAIS. 

 

o ESPECÍFICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 

• Os condutores de ambulância não estão autorizados a realizar nenhum tipo 
de manejo direto ao paciente, entretanto, devem estar capacitados para o 
uso de EPIs em caso de situações extremas; 

• Ao transportar os pacientes, o condutor deverá estar devidamente 
acompanhado por um profissional de saúde da UNIDADE HOSPITALAR;  

• A CONCESSIONÁRIA deve atender de forma ágil a programação do 
PODER CONCEDENTE para transporte de paciente, inclusive as 
alterações ocorridas em função de necessidades do serviço. 
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• As ambulâncias devem estar sempre prontas para atender as 
programações e intercorrências. 

• O motorista da ambulância só deverá transportar o paciente com 
autorização prévia da chefia em alinhamento com o PODER 
CONDECEDENTE. 

• Sempre que houver transporte de pacientes as ambulâncias devem ser 
higienizadas. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 

• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer os veículos administrativos e 
ambulâncias conforme especificado no ANEXO 2; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar as manutenções preventivas e 
corretivas dos automóveis seguindo as orientações dos fabricantes; 

• A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo combustível a ser usado nas 
viaturas. 

• A CONCESSIONÁRIA tem responsabilidade civil, penal e administrativa 
relativo a qualquer incidente associado ao uso dos veículos; 

• Os veículos só deverão sair da unidade sob autorização prévia da 
CONCESSIONÁRIA, em alinhamento com o PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA será totalmente responsável pela manutenção e 
conservação dos veículos, devendo implantar um sistema de controle para 
este fim e no período de manutenção, o veículo deve ser substituído por um 
igual ou similar em perfeito funcionamento; 

• A CONCESSIONÁRIA deve dar conhecimento prévio ao PODER 
CONCEDENTE dos veículos em caso da realização de manutenção 
preventiva e da necessidade de manutenção corretiva; 

• Durante todo o período da CONCESSÃO, independentemente da forma de 
disponibilização, a CONCESSIONÁRIA deve manter à disposição do poder 
concedente o número mínimo de veículos estipulados no ANEXO 2; 

• Veículos locados por até duas semanas para atendimentos em situações 
emergenciais não necessitam ser plotados. Acima de duas semanas todos 
os veículos vinculados à CONCESSÃO devem ser plotados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar e fiscalizar a utilização da ambulância 
exclusivamente para o transporte de pacientes; 
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Apêndice VIII - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Mensageria  

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço de mensageria é responsável pelo registro e movimentação de 
correspondências e documentos internamente à UNIDADE HOSPITALAR, 
mediante a utilização de sistema para a gestão e controle de informações 
mínimas como remetente, destinatário, data, prioridade e assunto, exceto nos 
casos da entrega de correspondências, documentos e encomendas prioritários.  

 

Escopo do Serviço  

O setor de mensageria será responsável pelo recebimento, seleção, cadastro, 
reprodução, arquivamento, distribuição primária interna de documentos, 
correspondências, encomendas e operação do sistema de protocolo geral da 
CONCESSIONÁRIA integrado ao sistema de protocolo disponibilizado pelo 
PODER CONCEDENTE. 

o A entrega de documentos prioritários definidos pelo PODER CONCEDENTE, é 
restrito ao Município de Salvador. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• O recolhimento e distribuição de documentação interna devem ser 
organizados em janelas de atendimentos pelo menos quatro vezes ao dia, 
em horário descrito no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A entrega regular de documentos entre os órgãos/unidades do Estado da 
Bahia será realizada por meio de malote de responsabilidade do PODER 
CONCEDENTE, ficando a encargo da CONCESSINÁRIA a organização, a 
entrega e o controle de documentos, correspondências, encomendas etc. 
ao serviço de malote; 
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• A entrega de documentos prioritários definidos pelo PODER CONCEDENTE, 
restrito ao Município de Salvador, deve ser realizada pela 
CONCESSIONÁRIA utilizando-se de serviços de transporte administrativo; 

• É considerado entrega prioritária aquela que exija o envio e recebimento na 
mesma data, a critério do PODER CONCEDENTE;    

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir o cumprimento dos horários de coleta e 
distribuição das correspondências conforme MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve garantir que entrega dos documentos seja 
realizada no mesmo turno que foi solicitado e/ou encaminhado;  

• A distribuição de correspondências e encomendas entre setores da 
UNIDADE HOSPITALAR está excluída do serviço de mensageria quando 
fora dos horários acordados com o PODER CONCEDENTE para cada 
serviço; 

• Realizar o recebimento, registro e encaminhamento de toda a documentação 
interna e externa da UNIDADE HOSPITALAR;  

• Fornecer sistema de gestão capaz de organizar e registrar toda a 
movimentação de documentos.  

• A CONCESSIONÁRIA deve implantar, de forma adequada, as atividades 
planejadas, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de 
maneira estruturada, mantendo suporte, durante o horário comercial, que 
forneça atendimento imediato e supra eventuais necessidades da UNIDADE 
HOSPITALAR;  

• A CONCESSIONÁRIA tem responsabilidade civil, penal e administrativa 
relativo a qualquer extravio, perda ou dano sofrido pelos de documentos, 
correspondências, encomendas etc., que estejam sob a sua guarda. 
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Apêndice IX - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Maqueiros 

 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviço de transporte de paciente nas dependências (interna e externa), 
necessário à operação da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

 

Resolução COFEN 376/ 2011 - Participação do profissional de enfermagem no 
processo de transporte do paciente. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• O maqueiro deverá transportar os pacientes de forma segura, para 
dependências internas e externas da UNIDADE HOSPITALAR, bem como, 
auxiliá-los na sua colocação e retirada de veículos que os transportem; 

• O maqueiro deverá exercer suas funções fundamentadas nos princípios:  

a) Política Nacional de Humanização na Assistência ao Paciente 

b) Medidas de Segurança do Paciente 

c) Ética e Sigilo Profissional 

d) Conhecimento técnico 

e) Qualidade no atendimento 

 

• O maqueiro deve conhecer e nortear suas ações fundamentado no 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• O maqueiro, antes de iniciar o transporte do paciente deve realizar um 
check list nas macas buscando garantir a segurança do paciente; 
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• O maqueiro deve notificar a equipe de enfermagem toda e qualquer 
ocorrência administrativa e /ou eventos adversos durante o transporte do 
paciente; 

• O maqueiro deve registrar as intercorrências ocorridas durante o transporte 
do paciente; 

• O maqueiro deve executar o transporte nas transferências, nas altas e 
também o transporte de cadáveres; 

• O maqueiro deve manter as macas e cadeiras de rodas no local destinado, 
de forma organizada; 

• É admissível que o pessoal alocado no serviço de maqueiro tenha ensino 
fundamental completo; 

• Sempre que ocorram troca de pacientes e/ou sujidades nas macas e 
cadeiras de rodas, o maqueiro deverá informar ao setor de higienização 
para que se proceda a limpeza e desinfecção;  

• Após a higienização, o maqueiro deve proceder a troca dos lençóis das 
macas;  

• Ao transportar o paciente, o maqueiro deverá fazer o uso de EPIs e ao 
término do procedimento realizar a LAVAGEM DAS MÃOS, conforme 
orientação da CCIH; 

• Ao transportar o paciente, o maqueiro deverá evitar o máximo de 
movimentos bruscos; 

• Ao transportar o paciente realizando oxigenoterapia, soroterapia ou mesmo 
uso de qualquer medicação e equipamento, o maqueiro deverá ficar atento, 
transportando-o de forma a não interromper a terapia do paciente; 

 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve alocar os colaboradores que irão 
desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento 
pertinente à transporte hospitalar de paciente, com avaliação do conteúdo 
programático, tais como: noções básicas de primeiros socorros, noções 
básicas no transporte de paciente em uso de equipamentos e medicações 
intravenosa, postura do transporte perante o óbito, noções de fundamentos de 
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higiene hospitalar, uso correto de EPIs, técnica de lavagem das mãos, ética 
profissional, higiene pessoal, normas e deveres, rotinas de trabalho a serem 
executadas, conhecimento dos princípios de limpeza, dentre outros;  

•••• A CONCESSIONÁRIA só deverá transportar o paciente com autorização 
prévia do PODER CONCEDENTE; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve orientar e fiscalizar os maqueiros a atender 
aos chamados do PODER CONCEDENTE nos casos de urgência e 
emergência, de imediato, e em casos eletivos, em até 15 minutos. 
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Apêndice X - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Jardinagem 

 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Serviço especializado em jardinagem responsável pelo plantio, irrigação, poda 
de árvores e plantas ornamentais, controle fitossanitário, capinagem, roçagem, 
limpeza dos resíduos gerados nos jardins, das áreas ajardinadas, vasos de 
plantas, assim como o cuidado com as áreas arborizadas do perímetro 
destinado à UNIDADE HOSPITALAR. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar a ordenação geral das áreas verdes 
através do corte/roçagem do gramado e do relvado, assim como dos 
contornos necessários nas áreas que tenham forração;  

•••• É admissível que o pessoal alocado na execução direta do serviço de 
jardinagem possua ensino fundamental I. 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve preparar substrato para mudas, canteiros, 
leitos de semeadura e enraizamento; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve produzir mudas preparadas por sementes e 
processos vegetativos; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar o tratamento fitosanitário das áreas 
verde e jardins para combate e erradicação de pragas e parasitas; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar poda em todas as espécies vegetais 
dando especial atenção para as ornamentais; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar o acondicionamento dos resíduos 
gerados dos serviços de jardinagem executados em local apropiado;  

•••• A CONCESSIONÁRIA deve estar atenta ao aparecimento de animais 
peçonhentos ou silvestres; 
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve contatar a polícia ambiental sempre que 
surgirem animais silvestres na área sob sua responsabilidade para que 
órgão especializado realize a captura do animal; 

•••• Os terrenos gramados deverão receber uma adubação de cobertura em 
terra vegetal ou terra misturada com adubo orgânico, ou ainda com adubo 
químico em proporção adequada, aplicada de acordo com indicações do 
fabricante. 

•••• Procede-se a adubaçãoNPK completa e balanceada das áreas 
ajardinadas, de forma preventiva, no início da estação de chuvas, ou 
isoladamente desde que as plantas apresentem sintomas iniciais de 
deficiência de nutrientes, como amarelamento, ressecamento das bordas 
das folhas, paralisação do crescimento, enfraquecimento da floração e 
outros. Esta adubação deverá ser aplicada conforme instruções do 
fabricante, podendo ser misturada à terra de cobertura. 

•••• Deverão ser executadas em épocas certas as podas de formação, tanto 
nas árvores como nos arbustos. Não deverão ser executadas podas que 
descaracterizem as plantas, sendo importante a manutenção da forma 
natural de cada essência. 

•••• Para contornar desequilíbrios no desenvolvimento das plantas, deve 
proceder-se ao controle de insetos, fungos, vírus e outros, por processos 
biológicos, físicos e químicos. Os controles químicos são geralmente os 
mais eficientes a curto prazo, podendo, no entanto, acarretar desequilíbrios 
em cadeia, por acumulação no solo, ou na planta, de elementos 
indesejáveis. O uso de produtos químicos como: inseticidas, fungicidas, 
herbicidas, acaricidas e outros, deverá limitar-se aos casos específicos e às 
dosagens indispensáveis. Deverão ser observados rigorosamente as 
especificações de uso de cada produto químico e de manuseio dos 
equipamentos, garantindo a proteção contra intoxicação de homens, 
animais e plantas. Deve proceder-se à vistoria periódica de controle de 
pragas e doenças. Quando a identificação da praga ou doença não puder 
ser feita no local, o problema deve ser encaminhado a especialistas. 

 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 
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•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar suas atividades fundamentadas no 
respeito ao Meio Ambiente e à Sustentabilidade 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve fornecer todo o material e equipamentos 
indispensáveis à boa execução do serviço a exemplo: sacos plásticos 
para acondicionamento de resíduos, vassoura de jardim, pulverizador 
costal, maquina de cortar grama, roçadeiras, tesouras de poda, substrato 
para adubação orgânica e mineral, inseticidas, acaricidas, sendo que 
estes três últimos dever ter registro no órgão competente; 

•••• A CONCESSIONÁRIA é responsável pela reposição, substituição dos 
equipamentos, ferramentas, materiais e insumos; 

•••• É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o fornecimento, 
substituição, reposição das plantas, mudas ornamentais e grama 
utilizando-se de vegetais similares aos da vegetação da região; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve implantar e manter o Jardim de forma limpa e 
organizada; 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve realizar treinamento e fiscalizar o uso de EPIs e 
LAVAGEM DAS MÃOS. 

•••• A CONCESSIONÁRIA deve incluir no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS um programa de manutenção dos jardins contendo, 
entre outras coisas a periodicidade das manutenções, as formulações 
utilizadas no cuidado das plantas.  
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Apêndice XI - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Bombeiro Civil 

 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Serviço de bombeiro civil e brigada de incêndio para ações preventivas 
atendimento a qualquer contingência derivada de emergência, sinistro ou 
desastre na UNIDADE HOSPITALAR. 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

NR 23 - NORMA REGULAMENTADORA, de 06 de maio de 2011. 

Disposições gerais, todas as empresas deverão possuir: a) Proteção contra 
incêndio; b) Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, 
em caso de Incêndio; c) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu 
início; d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

• Cabe ao Serviço de Bombeiro civil o fomento à constituição das brigadas de 
incêndio, assim como o treinamento das respectivas brigadas para atuação 
em casos de sinistro. 

• Cabe ao Serviço de Bombeiro civil o fomento à participação em exercício 
simulados de atendimento a situação de emergência e contingência 

• A brigada de incêndio é formada por voluntários selecionados dentre os 
colaboradores da CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE. Deve ser 
multifuncional, atuando nas seguintes especialidades: 

a) Brigada de Evacuação. 

b) Brigada de Primeiros Socorros. 

c) Brigada de Prevenção e Combate de Incêndio. 

d) Brigada de Comunicação. 
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5. Os Brigadistas devem ter as seguintes características: 

a) Vocação para o serviço e atitudes dinâmica. 

b) Ter boa saúde física e mental; 

c) Disposição de colaboração; 

d) Capacidade de liderança; 

e) Conhecimentos prévios da matéria; 

f) Capacidade para a tomada de decisões; 

g) Critério para resolver problemas; 

h) Responsabilidade, iniciativa, formalidade, calma e cordialidade. 

• Funções e atividades da Brigada de Incêndio: 

a) Detectar os riscos das situações de emergência por incêndio, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE; 

b) Intervir com os meios disponíveis para tratar de evitar que se produzam 
danos e perdas nas instalações como conseqüência de uma ameaça de 
incêndio; 

c) Atentar para a manutenção do equipamento contra incêndio; 

d) Orientar e supervisionar para que não haja sobrecarga de linhas elétricas, e 
exista acumulação de material inflamável; 

e) Orientar para que o equipamento contra incêndio seja de fácil localização e 
não se encontre obstruído; 

f) Atentar para que as instalações elétricas e de gás, receba a manutenção 
preventiva e corretiva de maneira permanente, para que as mesmas 
ofereçam segurança; 

g) Conhecer o uso dos equipamentos de extinção de fogo, de acordo com cada 
tipo de fogo; 

h) Operar os equipamentos contra incêndio, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE ou instruções do fabricante; 

i) Reconhecer se os equipamentos e ferramentas contra incêndio estão em 
condições de operação. 

• Funções e atividades da Brigada de Evacuação: 

a) Implementar, colocar e manter em bom estado a sinalização do imóvel ou 
os planos guia. A sinalização incluirá os extintores, caixas de primeiros 
socorros e hidrantes; 
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b) Contar com um censo atualizado e permanente do pessoal; 

c) Dar o sinal de evacuação das instalações, conforme as instruções do 
coordenador; 

d) Participar tanto dos exercícios de evacuação, como nas situações reais; 

e) Ser guias e retaguardas em exercícios de evacuação e eventos reais, 
levando os grupos de pessoas para zonas vazia de menor risco e revisando 
para que ninguém fique em área de perigo.  

f) Determinar os locais de reunião; 

g) Conduzir as pessoas em situação de alto risco, emergência, sinistro ou 
desastre até a um local seguro através de rotas livres de perigo; 

h) Verificar de maneira constante e permanente que as rotas de evacuação 
estejam livres de obstáculos; 

i) Os brigadistas deverão, em caso de evacuação do imóvel, determinar 
previamente a rota de evacuação que se encontre obstruída ou represente 
algum perigo, indicando ao pessoal às rotas alternativas de evacuação; 

 j) Realizar um censo das pessoas ao chegar aos locais de reunião; 

k) Coordenar o regresso do pessoal as instalações em caso de simulado ou 
em caso de uma situação diferente ao normal, quando já não exista perigo; 

l) Coordenar as ações de treinamento, quando seja necessário. 

• Funções e atividades da Brigada de Primeiros Socorros: 

a) Reunir a brigada em um ponto pré-determinado em caso de emergência, e 
instalar o posto de socorro necessário para atender ao alto risco, a emergência, 
ao sinistro ou ao desastre; 

b) Proporcionar os cuidados imediatos e temporais as vítimas de um alto risco, 
emergência, sinistro ou desastre a fim de mantê-las com vida e evitar-lhes um 
dano maior, identificando as pessoas que precisam de ajuda médica 
especializada; 

c) Realizar, uma vez controlada a emergência, o inventário dos equipamentos 
que necessitem manutenção, e fazer reposição dos medicamentos utilizados;  

d) Manter atualizada, dentro do prazo de validade e organizada as caixas de 
primeiros socorros. 

• As funções e Atividades da Brigada de Comunicação  

a) Elaborar uma lista de números telefônicos de todos os Colaboradores 
prestadores de serviços da UNIDADE HOSPITALARt;  
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b) Fazer as chamadas ao corpo de auxílio em caso de alto risco, emergência, 
sinistro ou desastre que se apresente;  

c) Desenvolver um trabalho realizando campanhas de difusão para o pessoal 
com a finalidade de dar conhecimento quais são as atividades da Brigada, seus 
integrantes, funções, atitudes e normas de conduta ante emergências; 

 d) Emitir depois de cada simulado, relatório dos resultados para toda a 
empresa, a fim de mantê-los atualizados e informados nos avanços da 
empresa em matéria de Proteção Civil. 

 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 

• A CONCESSIONÁRIA é responsável pela aquisição e a utilização de 
equipamentos de primeiros socorros, sistemas de evacuação, sistemas de 
proteção contra incêndios; 

• A CONCESSIONÁRIA deve estabelecer e implantar planejamento de 
esquemas alternativos de trabalho e planos de emergência e contingência para 
situações emergenciais, por exemplo: falta d’água, energia elétrica, gás, vapor, 
quebra de equipamentos, greves, incêndios e outros, assegurando a 
manutenção dos serviços objeto do contrato;  

• A CONCESSIONÁRIA deve elaborar um Plano de Emergência e 
Contingência que deverá ser incluído, entre outros: 

o O Plano de Evacuação de Incêndios, com a realização de simulações de 
evacuação, e posterior avaliação que deverá medir a adequação do grau 
de treinamento da equipe e o conhecimento das medidas a serem 
tomadas;  

o Esquemas alternativos de trabalho, com vistas a assegurar a correta 
continuidade dos serviços prestados.  

o O Plano de Emergência e Contingência deverá ser atualizado 
anualmente, adequando-se às obrigações e diretrizes impostas pelas 
normas vigentes, às mudanças de diretrizes do PODER CONCEDENTE, 
às novas tecnologias etc.  

• A CONCESSIONÁRIA deve implantar um serviço de brigadistas com 
profissionais especializados na área, com certificado do órgão competente, 
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para executar suas atividades fundamentadas na legislação vigente durante o 
contrato; 

• A CONCESSIONÁRIA juntamente com o PODER CONCEDENTE devem 
identificar e selecionar profissionais que constituirão cada uma das brigadas 
definidas nesse apêndice; 

• A CONCESSIONÁRIA deve promover capacitação para os colaboradores 
que farão parte das brigadas, orientar todos os colaboradores em ações para 
prevenirem sinistros e em alguns casos mitigar os efeitos de uma calamidade, 
mantendo a periodicidade anual para essa capacitação; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar simulados de sinistros e desastres de 
semestralmente cuja programação e estratégias de simulação deverão estar 
contidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve acordar a melhor data para a realização dos 
simulados com o PODER CONCEDENTE.  

• A CONCESSIONÁRIA deve orientar, fiscalizar seus colaboradores para 
registrar as reuniões, treinamentos teóricos, práticos e simulados através de 
atas ou súmulas e lista de freguencia. 

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar certidão de cumprimento das 
normas de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), Polícia 
Militar da Bahia (PMBA). 

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar a confirmação da formação e 
treinamento da brigada de incêndio. 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar um estudo para analise riscos-agentes 
perturbadores a que estão expostos, tanto a população como seus bens, 
tentando evitar ou mitigar os efeitos destrutivos, preservando a vida humana; 

• A CONCESSIONÁRIA deve identificar e descrever cada uma das áreas 
existentes dentro da UNIDADE HOSPITALAR, todos os riscos que possam 
gerar algum perigo para a salvaguarda da vida e das pessoas, bens; 

• A CONCESSIONÁRIA deve identificar as zonas de risco, rotas de 
evacuação, rotas de acesso dos serviços de emergência, áreas de 
concentração para o pessoal, em caso de ter que desalojar alguma área, zona 
para poder conseguir recursos tais como alimentação, água ou qualquer outra 
necessidade; 

• A CONCESSIONÁRIA deve analisar a UNIDADE HOSPITALAR e seu 
entorno com o fim de detectar os possíveis riscos que estão expostos o 
pessoal tanto dentro como fora das instalações; 
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• A CONCESSIONÁRIA deve realizar suas atividades fundamentadas em 
respeito ao Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
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Apêndice XII - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Apoio Administrativo para os Serviços Assistenciais 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço de Apoio Administrativo para os Serviços Assistenciais é responsável 
pelo suporte aos setores para o desempenho das atividades assistenciais da 
UNIDADE HOSPITALAR. 

 

Escopo do Serviço  

O serviço de Apoio Administrativo para os Serviços Assistenciais é responsável 
por desenvolver atividades administrativas dando suporte às atividades dos 
setores (centro cirúrgico, pronto atendimento, unidade de internação abertas e 
fechadas, bioimagem, hospital-dia, agencia transfusional, ambulatório, CRIE, 
farmácia, serviço de reabilitação e laboratório), atender as pessoas que se 
dirigem ao setor, realizar e atender chamadas telefônicas quando solicitados, 
anotar e transmitir recados, realizar e acompanhar as estatísticas mensais do 
setor, elaborar as planilhas solicitadas, entre outras atividades intrínsecas aos 
setores.  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

 

•  A CONCESSIONÁRIA deve executar o serviço de Apoio Administrativo 
para os Serviços Assistenciais todos os dias da semana das 07hs as 16hs, 
inclusive nos feriados;  

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para atender aos USUÁRIOS que se dirigem ao setor, 
averiguando suas necessidades e orientando-os, assim como, realizar e 
atender as chamadas telefônicas; 

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para a elaboração de planilhas estatísticas relacionadas as 
atividades dos serviços assistenciais solicitadas pelo PODER 
CONCEDENTE. 
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• A CONCESSIONÁRIA deve garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos 
pelo PODER CONCEDENTE para a realização das atividades definidas 
conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para o preenchimento e encaminhamento das guias de 
aviso de óbito conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para a manutenção da organização dos prontuários dos 
pacientes, inclusive nos casos de alta e óbito, protocolando e 
encaminhando ao SAME conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS; 

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para realizar a checagem e reposição de todo o material que 
compõe o carro de urgência, sob supervisão de preposto do PODER 
CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores para a realização da logística relativa a medicamentos e 
materiais conforme MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS; 

o A logística relativa a medicamentos e materiais se restringe à solicitação, 
retirada e/ou devolução de materiais e medicamentos ao setor de Farmácia 
e/ou Almoxarifado a partir das prescrições médicas, de enfermagem e/ou 
outros profissionais de saúde aptos à prescrição.  

• A CONCESSIONÁRIA deve capacitar, orientar e fiscalizar seus 
colaboradores a solicitar e repor os impressos utilizados nos setores da 
UNIDADE HOSPITALAR, mantendo a organização do seu posto de 
trabalho; 

• O PODER CONCEDENTE será responsável pela elaboração e aquisição dos 
impressos utilizados nos serviços assistenciais. 
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Apêndice XIII - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços Engenharia Clínica  

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de Engenharia Clínica caracterizam-se pelo atendimento ao 
público interno e externo no que diz respeito à gestão de equipamentos de 
saúde. Relaciona-se internamente com os serviços assistenciais da UNIDADE 
HOSPITALAR, visando realizar serviços que envolvam planejamento e 
seleção, aquisição, intervenção técnica, treinamento, desativação, descarte e 
análise de eventos adversos. Ainda no âmbito interno, estabelece relações com 
os órgãos administrativos no que concerne à aquisição, recebimento e 
armazenamento de equipamentos de saúde. Externamente à UNIDADE 
HOSPITALAR relaciona-se com fabricantes e fornecedores de serviços de 
assistência técnica, peças e insumos utilizados para o bom funcionamento dos 
equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos de 
saúde. Todas essas atividades devem sempre visar uma melhoria nos 
cuidados prestados ao paciente.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Legislação aplicável enquanto vigente, e aquelas que vierem a substituir 
as aqui apresentadas, ressalta-se que esta lista não é exaustiva 

 

NBR 15.943, de 28 de maio de 2011 - Diretrizes para um programa de 
gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de 
equipamentos para a saúde; 

Portaria do Ministério da Saúde no 453/1998 - Controle de Qualidade para 
todos os equipamentos emissores de radiação ionizante; 

Quadro de Normas 

Identificação Descrição  

PORTARIA GM/MS nº 1.161/05  Institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neurológica, 
a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão  
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Identificação Descrição  

Portaria GM/MS nº 2439/05  Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, 
Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser 
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências 
das três esferas de gestão  

Portaria GM/MS nº 453/98 Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de 
proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe 
sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras 
providências. 

Resolução RDC nº 50/02  Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde  

Resolução RDC nº 189/03  

 

Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, altera o Regulamento Técnico aprovado 
pela RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e dá outras providências  

Resolução RDC nº 220/04  Aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia 
Antineoplásica  

Resolução CFM n° 1802/2006  Dispõe sobre a prática do ato anestésico  

Resolução RDC nº 36/08  Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de 
Atenção Obstétrica e Neonatal  

Resolução CFM n° 1886/2008  Dispõe sobre as "Normas Mínimas para o Funcionamento de consultórios 
médicos e dos complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de 
curta permanência”.  

NR 06  Equipamentos de proteção individual – EPI  

NR 10  Segurança em instalações e serviços em eletricidade  

NR 13 Caldeiras e vasos de pressão 

NR 32  Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde  

Portaria INMETRO / MDIC número 89/06  Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico, em ANEXO, o qual 
estabelece as condições técnicas e metrológicas, mínimas, a que devem 
atender os termômetros clínicos digitais  

Portaria INMETRO / MDIC número 329/07  Alterar os itens C.2 e C.3, assim como seus subitens, do ANEXO C do 
Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro n.º 89, 
de 06 de abril de 2006.  

Portaria INMETRO / MDIC número 127/01  Aprovar o regulamento técnico metrológico, em ANEXO, estabelecendo as 
condições a que devem atender os termômetros clínicos de mercúrio, em 
vidro, com dispositivo de máxima, destinados a medir a temperatura do 
corpo humano  
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Identificação Descrição  

Portaria INMETRO / MDIC número 100/99  Aprovar a marca de verificação metrológica para termômetros clínicos  

Portaria INMETRO / MDIC número 217/08  Determinar que a partir de 1º de janeiro de 2009 somente sejam realizadas 
verificações subseqüentes de esfigmomanômetros aneróides cujo modelo 
encontre-se aprovado pelo Inmetro  

Portaria INMETRO / MDIC número 96/08  Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico, em ANEXO, o qual 
estabelece as condições técnicas e metrológicas essenciais a que devem 
atender os esfigmomanômetros eletrônicos digitais de medição não-
invasiva, que se destinem a medir a pressão arterial humana no braço, no 
punho ou na coxa  

Portaria INMETRO / MDIC número 153/05  Aprovar o regulamento técnico metrológico, ANEXO à presente Portaria, 
estabelecendo as condições a que devem satisfazer os 
esfigmomanômetros mecânicos, de medição não invasiva, que se destinem 
a medir a pressão arterial humana  

Portaria INMETRO / MICT número 79/97  Verificação inicial dos esfigmomanômetros aneróides  

Portaria INMETRO / MICT número 236/94  Aprovação do Regulamento Técnico referente à fabricação, instalação e 
utilização de instrumentos de pesagem não automáticos  

Portaria INMETRO / MICT número 02/95  Regulamento Técnico referente à fabricação, instalação e utilização de 
instrumentos de pesagem não automáticos  

ABNT NBR IEC 60601-1:1994  Equipamento eletromédico - Parte 1: Prescrições gerais para segurança  

ABNT NBR IEC 60601-1:1994 Errata 
1:1997  

Equipamento eletromédico - Parte 1: Prescrições gerais para segurança – 
ERRATA  

ABNT NBR IEC 60601-1:1994 Emenda 
1:1997  

Equipamento eletromédico - Parte 1: Prescrições gerais para segurança – 
EMENDA  

ABNT NBR 12188:2003  Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso 
medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde  

ABNT NBR 13534:2008  Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para 
instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde  

ABNT NBR 7256:2005  Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - 
Requisitos para projeto e execução das instalações  

ABNT NBR ISO 17665-1:2010  Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisitos para o 
desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de 
esterilização de produtos para saúde  
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Identificação Descrição  

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 Ed3  Equipamento eletromédico Parte 1-2: Prescrições gerais para segurança - 
Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética - Prescrições e ensaios  

ABNT NBR IEC 60601-1-3:2011  Equipamento eletromédico Parte 1-3: Requisitos gerais para segurança e 
desempenho essencial - Norma Colateral: Proteção contra radiação em 
equipamentos para radiodiagnóstico  

N / A  Manual Internacional de Padrões de Acreditação Hospitalar  

N / A  Manual Brasileiro de Acreditação: Organizações Prestadoras de Serviços 
de Saúde - Versão 2010  

Resolução RDC nº 02/10  Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em 
estabelecimentos de saúde  

Resolução RDC nº 20/12 Altera a Resolução RDC nº. 02, de 25 de janeiro de 2010, que dispõe sobre 
o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde. 

ABNT NBR 15943:2011  Diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infra-
estrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde  

 

� Instruções técnicas básicas do Serviço 

• A execução de Serviços de Engenharia Clínica na UNIDADE 
HOSPITALAR deverá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA das 08h às 
18h de segunda a sexta funcionamento pleno do setor, e em regime de 
plantão das 08 às 18h nos finais de semana e feriados, podendo 
também ser executada, em casos excepcionais, fora do horário 
estabelecido; 

• A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar os equipamentos de saúde na 
quantidade mínima definida no ANEXO 2, ressalvando que as reservas 
técnicas não integram o quantitativo mínimo; 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar os procedimentos dos serviços de 
engenharia clínica, para que o mesmo seja conduzido da melhor forma, 
utilizando a NBR 15.943/2011, sempre considerando as suas 
atualizações ou legislação que venha a ser estabelecida; 

• Para cada item previsto na norma NBR 15.943, a CONCESSIONÁRIA 
deve considerar, adicionalmente, os seguintes procedimentos: 

� Aquisição 
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• A especificação dos itens apresentados no ANEXO 2 a 
CONCESSIONÁRIA deve deste edital não poderá ser modificada pela 
CONCESSIONÁRIA sem a apresentação de justificativa prévia e 
anuência do PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA deve adquirir todos os equipamentos novos, 
inclusive nos casos de substituição permanente.  

• A CONCESSIONÁRIA, em situações de contingência, poderá substituir 
temporariamente equipamentos defeituosos por equipamentos usados, 
mantendo as especificações mínima constante do ANEXO 2, garantindo 
a qualidade da assistência. Em caso de impossibilidade da substituição 
temporária ser feita com equipamentos que atendam às especificações 
mínimas do ANEXO 2, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar aprovação 
do equipamento pelo preposto do PODER CONCEDENTE.  

• Fica garantido a CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito 
de fornecer produtos e equipamentos de quaisquer fabricantes e 
modelos, desde que estes atendam às especificações definidas no 
ANEXO 2; 

• Finalizada a etapa de aquisição, o PODER CONCEDENTE poderá exigir 
a apresentação de cópia das notas fiscais de compra para verificar se os 
produtos adquiridos estão em conformidade com a proposta 
homologada, sem prejuízo da realização de verificações in loco com a 
mesma finalidade; 

• A CONCESSIONÁRIA deve adequar a estrutura física para a instalação 
dos BENS DA CONCESSÃO; 

•  

� Inventário de equipamentos 

• Além dos itens constantes na norma NBR 15943, o inventário dos 
equipamentos deverá conter, ainda, as seguintes informações: 

a) Registros característicos de cada equipamento;  

b) Custos de aquisição;  

c) Períodos de depreciação;  

d) Período de garantia;  

e) Previsão de substituição; 

 f) Plano de manutenção preventiva; 
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� Intervenção Técnica 

• A CONCESSIONÁRIA deve realizar testes de Controle de Qualidade 
para todos os BENS DA CONCESSÃO; 

• Os resultados dos testes de Controle de Qualidade deverão estar 
documentados e fazerem parte do registro histórico dos equipamentos; 

• A CONCESSIONÁRIA deve apresentar plano de manutenção preventiva 
em conformidade com o previsto pelo fabricante; 

• As manutenções preventivas deverão apresentar registros numéricos de 
medição, testes, ensaios, calibração etc. Não se limitando apenas a 
cumprimento de lista de verificação; 

• Será considerado para efeito de priorização da manutenção corretiva o 
nível de criticidade do defeito apresentado, conforme descrito a seguir: 

� Criticidade 3 – O problema afeta equipamentos críticos em áreas críticas 
da UNIDADE HOSPITALAR e impede o desempenho da atividade assistencial. 
Esta solicitação deverá ser atendida prioritariamente frente a outros chamados 
com níveis de criticidade menores, após solicitação do PODER 
CONCEDENTE. A solicitação deve ser atendida em até 2 (duas) horas após 
solicitação do PODER CONCEDENTE.  

� Criticidade 2 – O problema afeta ou impede as atividades assistenciais 
(interrupção parcial de funções, mau funcionamento de recursos, intermitência 
ou inoperâncias de qualquer gênero) devendo a solicitação ser atendida em até 
4 (quatro) horas após solicitação do PODER CONCEDENTE;  

� Criticidade 1 - O problema afeta ou impede as atividades não 
assistenciais (interrupção parcial de funções, mau funcionamento de recursos, 
intermitência ou inoperâncias de qualquer gênero) - devendo a solicitação ser 
atendida em até 12 (doze) horas após solicitação do PODER CONCEDENTE;  

� Criticidade 0 - O problema é relacionado a melhorias, customizações e 
demais alterações sem impacto no trabalho e produtividade da UNIDADE 
HOSPITALAR, devendo a solicitação ser atendida em até 2 (dois) dias após 
solicitação do PODER CONCEDENTE. 

• Entende-se por “solicitação atendida” para fins da priorização da 
execução de serviços, em função da criticidade, a checagem e avaliação 
do problema relatado na ordem de serviço, in loco, pelo preposto da 
CONCESSIONÁRIA visando as ações corretivas futuras; 
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• O prazo para a manutenção corretiva será definida em alinhamento 
entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, com uma 
avaliação prévia de caso a caso; 

• A CONCESSIONÁRIA deve adquirir e utilizar software para realizar o 
programa de gerenciamento dos serviços da engenharia clínica que 
atenda aos requisitos definidos neste edital, bem como, as normas e 
legislação citadas; 

• O software utilizado para a realização do programa de gerenciamento 
dos serviços de Engenharia Clínica deverá ser compatível com outros 
software utilizados na gestão da UNIDADE HOSPITALAR; 

• O banco de dados resultante do gerenciamento dos serviços de 
Engenharia Clínica deverá estar sempre atualizado e à disposição do 
corpo técnico do PODER CONCEDENTE. Em caso de distrato, por 
qualquer motivo, o banco de dados gerado é de propriedade do PODER 
CONCEDENTE; 

• O banco de dados resultante do gerenciamento dos serviços de 
Engenharia Clínica deverá sempre possuir 'backup', de forma a garantir 
que não haja perda dos dados; 

• A CONCESSIONÁRIA deve manter organizada toda a documentação 
referente a projetos, planos, plantas, instalações, equipamentos, 
características, garantias etc. de todos os BENS DA CONCESSÃO 
sobre os quais realizará a manutenção;  

• A CONCESSIONÁRIA deve manter o registro atualizado dos 
equipamentos de radiologia integrantes da CONCESSÃO na Vigilância 
Sanitária; 

• A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar todos os equipamentos, 
materiais, inclusive lâmpadas, peças e insumos necessários à realização 
das intervenções técnicas dos equipamentos de saúde integrantes dos 
BENS DA CONCESSÃO; 

• A CONCESSIONÁRIA pode terceirizar parcialmente os serviços de 
Engenharia Clínica, desde que a terceirizada seja empresa habilitada e 
com experiência na área. Em qualquer dos casos a responsabilidade 
sobre a qualidade dos serviços prestados é da CONCESSIONÁRIA. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 
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• A CONCESSIONÁRIA deve atender todos os requisitos aplicáveis a 
suas atividades ou aos equipamentos, sistemas e afins que estejam 
dentro de seu escopo de atuação;  

• A CONCESSIONÁRIA deve atender as demais normas e/ou leis que se 
apliquem a seu escopo de atuação incluindo as normas listadas abaixo e 
suas futuras atualizações;  

• Além das exigências legais, a CONCESSIONÁRIA seguirá algumas 
diretrizes específicas definidas pelo PODER CONCEDENTE;  

• Os serviços serão desenvolvidos, nos locais específicos em uma 
quantidade de turnos prevista pela legislação trabalhista vigente, de 
maneira a atender as necessidades da UNIDADE HOSPITALAR de 
segunda à domingo, nos 365 dias do ano; 

• Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores 
resultados, cabendo à CONCESSIONÁRIA otimizar a gestão de seus 
recursos - humanos e materiais - com vistas ao aprimoramento e 
manutenção da qualidade dos serviços à satisfação do PODER 
CONCEDENTE.  

• A CONCESSIONÁRIA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços 
contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que 
interfiram em sua execução. 

• As manutenções preventivas que necessitem interrupções de processos 
trabalho do serviço da UNIDADE HOSPITALAR devem ser agendadas 
previamente e aprovada pelo PODER CONCEDENTE; 

• A CONCESSIONÁRIA será responsabilizada pela ocorrência de Não 
Conformidade na manutenção do equipamento que promova uma 
paralisação total ou parcial de rotinas de trabalho da UNIDADE 
HOSPITALAR. Excluindo-se os casos de força maior; 

• A CONCESSIONÁRIA deve cumprir a programação prevista no 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS dos serviços feita 
periodicamente e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE;  

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Apêndice XIV - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços Engenharia Hospitalar 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de operação das utilidades, conservação, manutenção preventiva 
e corretiva correspondem às atividades de inspeção, limpeza e reparos dos 
componentes e sistemas da edificação, instalações e mobiliário e serão 
executados em obediência ao Plano de Manutenção, baseado em rotinas e 
procedimentos periodicamente aplicados nos componentes da edificação de 
modo a garantir o funcionamento e a operação apropriados.  

Para Fins deste Apêndice, entende-se: 

a) Manutenção preventiva: verificações e/ou inspeções, medições 
preventivas nas edificações, instalações imobiliárias, mobiliárias, 
reparos, substituições de peças ou componentes, a fim de detectar 
defeitos ou falhas, que deverão ser corrigidos da forma mais rápida 
possível para evitar maiores danos futuros. Esta manutenção é realizada 
de forma programada e na maioria das vezes sem interromper o fluxo 
normal de serviços.  

b) Manutenção corretiva: serviços de reparos para eliminar todos os 
defeitos existentes nas edificações e instalações e mobiliários através do 
diagnóstico do defeito apresentado, bem como, correções necessárias 
para o retorno dos mesmos às condições adequadas de funcionamento.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

Instruções técnicas básicas do Serviço 

 

� Disposições gerais 

o A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar e manter todas as áreas da 
UNIDADE HOSPITALAR em adequadas condições de uso; 

o A CONCESSIONÁRIA deve operar a área de utilidades da UNIDADE 
HOSPITALAR, incluindo, mas não se restringindo, a: caldeiras, sub-
estação, sistema de ar condicionado, sistemas de gases medicinais, 
grupo gerador, sistema de água quente, castelo d’água, etc. 
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o A CONCESSIONÁRIA proverá estes serviços de manutenção com foco 
na segurança e disponibilidade operacional de todos os ativos que 
compõem os ambientes de atendimento e trabalho. Os serviços de 
manutenção serão desenvolvidos com atividades preventivas e 
corretivas.  

o Os horários de trabalho, o dimensionamento das equipes de 
manutenção, ferramentas, estoque de peças e partes para atendimento 
de urgência serão planejados pela CONCESSIONÁRIA.  

o  A execução de Serviços de Manutenção Civil e Predial deverá ser 
executada pela CONCESSIONÁRIA no período das 8h às 17h, 
podendo também ser executada, em casos excepcionais, fora do 
horário estabelecido e/ou fins-de-semana e feriados;  

o Para as áreas de elétrica e hidráulica, os serviços deverão ser 
prestados a qualquer momento no período de 24 (vinte e quatro) horas 
ininterruptas, incluindo sábados domingos e feriados, durante a 
vigência do contrato.  

o A CONCESSIONÁRIA deve apresentar um plano de manutenção 
preventiva da infraestrutura. 

o A CONCESSIONÁRIA deverá possuir ou adquirir um sistema 
informatizado de gestão da manutenção que deverá ser utilizado para 
realizar todo o controle dos serviços de engenharia hospitalar 
executados, contendo as seguintes funcionalidades básicas:  

• Emitir Ordem de Serviço;  

• Controlar cronograma de manutenções preventivas;  

• Controlar chamados de manutenção corretiva;  

• Descrição da solução dada ao problema;  

• Acompanhamento de pendências;  

• Gerenciamento do material utilizado;  

• Gerenciamento do tempo de realização do serviço;  

• Geração de relatórios técnico-gerenciais;  

• Registrar histórico detalhado de intervenções realizadas nos bens.  

o As manutenções preventivas deverão apresentar registros numéricos 
de medição, testes, ensaios, calibração etc. Não se limitando apenas a 
cumprimento de lista de verificação; 
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o Deverão ser considerados, dentre outros necessários à correta 
operação da UNIDADE HOSPITALAR, os seguintes sistemas:  

• Sistema predial civil;  

• Sistema elétrico, inclusive a subestação; 

• Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e 
aterramento;  

• Sistema de automação predial;  

• Sistema hidráulico; 

• Sistema eletromecânico (caldeiras, tanques, boilers etc) 

• Sistema de ar condicionado;  

• Sistema de combate a incêndio; 

• Sistema de gases, inclusive os geradores de ar comprimido e 
vácuo;  

• Marcenaria e serralheria 

•  Vidros 

• Pavimentação 

• Elevadores  

• Paisagismo e Jardinagem  

• Controle Fechado de Televisão – CFTV  

• Controle de Acesso  

o Para efeitos de manutenção corretiva, deverá ser elaborada, antes do 
início da operação da UNIDADE HOSPITALAR uma matriz de 
priorização e nível de serviço esperado para cada tipo de sistema e 
manutenção corretiva necessária. 

o Será considerado para efeito de priorização da manutenção corretiva o 
nível de criticidade do defeito apresentado, conforme descrito a seguir: 

• Criticidade 4 – O problema afeta setores e equipamentos críticos 
em áreas críticas da UNIDADE HOSPITALAR colocando em risco 
USUÁRIOS e os BENS DA CONCESSÃO e impede o 
desempenho da atividade assistencial. Esta solicitação deverá ser 
atendida prioritariamente frente a outros chamados com níveis de 
criticidade menores, após solicitação do PODER CONCEDENTE. 
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A solicitação deve ser atendida de imediato após solicitação do 
PODER CONCEDENTE.  

• Criticidade 3 – O problema afeta setores e equipamentos críticos 
em áreas críticas da UNIDADE HOSPITALAR e impede o 
desempenho da atividade assistencial. Esta solicitação deverá ser 
atendida prioritariamente frente a outros chamados com níveis de 
criticidade menores, após solicitação do PODER CONCEDENTE. 
A solicitação deve ser atendida em até 1 (uma) hora após 
solicitação do PODER CONCEDENTE.  

• Criticidade 2 – O problema afeta ou impede as atividades 
assistenciais (interrupção parcial de funções, mau funcionamento 
de recursos, intermitência ou inoperâncias de qualquer gênero) 
devendo a solicitação ser atendida em até 4 (quatro) horas após 
solicitação do PODER CONCEDENTE;  

• Criticidade 1 - O problema afeta ou impede as atividades não 
assistenciais (interrupção parcial de funções, mau funcionamento 
de recursos, intermitência ou inoperâncias de qualquer gênero) - 
devendo a solicitação ser atendida em até 12 (doze) horas após 
solicitação do PODER CONCEDENTE;  

• Criticidade 0 - O problema é relacionado a melhorias, 
customizações e demais alterações sem impacto no trabalho e 
produtividade da UNIDADE HOSPITALAR, devendo a solicitação 
ser atendida em até 2 (dois) dias após solicitação do PODER 
CONCEDENTE; 

• Entende-se por “solicitação atendida” para fins da priorização da 
execução de serviços, em função da criticidade, a checagem e 
avaliação do problema relatado na ordem de serviço, in loco, pelo 
preposto da CONCESSIONÁRIA visando às ações corretivas 
futuras. 

o O prazo para a realização de manutenção corretiva será definida em 
alinhamento entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE 
com uma avaliação prévia de caso a caso, devidamente registrado na 
Ordem de Serviço; 

o As ordens de serviço somente serão consideradas fechadas quando as 
atividades necessárias para sanar o problema (motivo de abertura da 
OS) tiverem sido concluídas.  

o A partir da classificação das manutenções dos sistemas da UNIDADE 
HOSPITALAR, deverão ser definidos os prazos médios de atendimento 
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das Ordens de Serviço, de forma a não comprometer o seu 
funcionamento.  

o Deverão ser elaborados relatórios periódicos a respeito das 
manutenções realizadas na UNIDADE HOSPITALAR;  

o Caberá à CONCESSIONÁRIA a realização de inspeção periódica nos 
bens móveis e imóveis de modo a garantir que todos estejam 
disponíveis e possam executar suas funções de forma plena e segura.  

o A periodicidade das inspeções necessárias deverá constar do 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS e será estabelecida 
em função da intensidade de uso das instalações e componentes, das 
condições locais e recomendações dos fabricantes e fornecedores. No 
caso de contratação de serviços de terceiros, a periodicidade será 
proposta e justificada, a fim de permitir a avaliação e aprovação do 
PODER CONCEDENTE. 

o A CONCESSIONÁRIA é livre, desde que comunicado e acordado com 
o PODER CONCEDENTE e, atendidos os objetivos de disponibilidade 
operacional e segurança dos BENS DA CONCESSÃO, para propor 
estrutura e recursos visando o bom desenvolvimento das atividades de 
Engenharia Hospitalar.  

o A CONCESSIONÁRIA deverá:  

a) Elaborar, apresentar e executar MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS contemplando o manual 
de manutenção preventiva, preditiva e, no que couber, a 
calibração periódica dos bens fornecidos, descrevendo os 
materiais e equipamentos instalados, apontando a periodicidade 
de manutenções necessárias, o quantitativo ou metragens de 
materiais ou peças a serem substituídas e os aspectos técnicos 
relevantes para execução de tais manutenções; 

b) Executar Plano de Manutenção, parte constituinte do MANUAL 
DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, considerando as 
características de cada elemento de manutenção, a ser 
executado em quantidade e características suficientes para 
garantir a disponibilidade e funcionalidade integral dos mesmos;  

c) Disponibilizar equipe suficiente e capacitada para a realização 
dos serviços de manutenção; 

d) Programar as manutenções em data e horário de modo a 
minimizar as interferências nas atividades de funcionamento da 
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UNIDADE HOSPITALAR, previamente acordadas com o 
PODER CONCEDENTE;  

e) Atender prontamente as manutenções corretivas, para que não 
haja dano ao adequado funcionamento da UNIDADE 
HOSPITALAR, seguindo a categorização de criticidade;  

f) Registrar e controlar por meio de Ordens de Serviço todas as 
ocorrências de manutenção;  

g) Elaborar em conjunto com o PODER CONCEDENTE a 
classificação das manutenções dos sistemas da UNIDADE 
HOSPITALAR de acordo com sua complexidade de solução e 
urgência de atendimento;  

h) Providenciar todo material necessário a realização das 
manutenções, como peças de reposição, lâmpadas, produtos, 
filtros de ar condicionado, dentre outros para manter o perfeito 
funcionamento das áreas citadas acima;  

i) Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE os projetos 
de implantação, quando se tratar de SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS que necessitem de investimentos mínimos ou 
de projeto específico para a sua operacionalização, conforme 
diretrizes e requerimentos mínimos apresentados no ANEXO 11; 

j) Efetuar as adaptações que se façam necessárias nas 
dependências da UNIDADE HOSPITALAR para a execução das 
suas atividades, mediante prévia e expressa autorização do 
PODER CONCEDENTE;  

 

� Disposições técnicas específicas por área 

� Água e Esgoto  

O serviço de água e esgoto caracteriza-se pela gestão, operação e 
manutenção de todo o sistema hidráulico da UNIDADE HOSPITALAR de modo 
a garantir a disponibilidade do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente para 
minimizar o consumo de água.  

Faz parte do escopo da CONCESSIONÁRIA a gestão dos seguintes sistemas:  

o Sistema de água fria  

o Sistema de água quente  

o Sistema de aquecimento  
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o Sistema de esgoto  

o Sistema de águas pluviais  

o Sistema de tratamento  

o Hidrantes e extintores  

o Reservatório de água  

o Outras necessárias à operação da UNIDADE HOSPITALAR  

A CONCESSIONÁRIA deverá:  

a)  Responsabilizar-se por realizar a interligação com a 
concessionária de serviços públicos de saneamento local, 
garantindo o cumprimento dos requerimentos de infraestrutura 
necessárias para tal;  

b) Gerir, operar e realizar a manutenção de todo o sistema 
hidráulico, sistema de água fria, água quente, sistema de 
aquecimento, sistema de esgoto, tratamento de efluentes, águas 
pluviais, hidrantes e extintores, reservatórios de água e etc., 
para garantir a disponibilidade de 100% de atendimento da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

c) Garantir o fornecimento de água da UNIDADE HOSPITALAR, 
através do estabelecimento de um plano de contingência quanto 
ao risco de interrupção do fornecimento de água pela prestadora 
(casos fortuitos ou de força maior e paralisações referentes aos 
serviços de manutenção na rede, previamente informados), 
sendo que eventuais falhas no fornecimento de água pela 
prestadora deverão ser supridos com gestão das caixas d’água 
e contratação de “caminhões pipa” para atendimento da 
demanda da UNIDADE HOSPITALAR;  

d) Realizar as limpezas periódicas nos sistemas hidráulicos para 
garantir a qualidade da água e esgoto (limpeza de caixas 
d’água, tubulações, etc.);  

e) Garantir os níveis de qualidade definidos pela legislação vigente 
em relação ao sistema de água, sistema de reuso e deságüe de 
esgoto;  

f) Realizar o monitoramento da qualidade da água, água de reuso 
e esgoto através da emissão de Laudos Técnicos periódicos, a 
serem definidos por acordo entre as partes e em conformidade 
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com as normas vigentes, e por adotar as medidas necessárias 
para seu atendimento.  

g) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de 
água, bem como a busca pela sua redução do consumo.  

A disponibilidade de oferta de água será entendida como apropriada quando 
todos os pontos de distribuição de água na UNIDADE HOSPITALAR estiverem 
em pleno funcionamento; 

Os serviços de manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias, de 
preferência, serão realizados por profissional ou empresa especializada, ou 
pelo fabricante do equipamento e devem contemplar o rol de atividades abaixo 
listadas, mas não se limitando a elas. 

Água Fria 

Reservatórios 

- limpeza, lavagem interna e desinfecção; 

- inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema 
automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de 
retenção; 

- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; 

- controle do nível de água para verificação de vazamentos; 

- inspeção das tubulações imersas na água. 

Bombas Hidráulicas 

- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente; 

- lubrificação de rolamentos, mancais e outros; 

- verificação de funcionamento do comando automático. 

Válvulas e Caixas de Descarga 

- inspeção de vazamento; 

- regulagens e reparos dos elementos componentes; 

- teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga. 

Registros, Torneiras e Metais Sanitários 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e 
substituição do material completo. 

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
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- inspeção de corrosão; 

- inspeção de vazamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

- inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

Ralos e Aparelhos Sanitários 

- inspeção de funcionamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução. 

Válvulas Reguladoras de Pressão 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos necessários. 

Tanques Hidropneumáticos e Acessórios 

- verificação do estado de conservação dos tanques depressão; 

- reparos necessários. 

Água Quente 

Bombas Hidráulicas 

- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente; 

- lubrificação de rolamentos, mancais e outros; 

- verificação de funcionamento do comando automático. 

Registros, Torneiras e Metais Sanitários 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e 
substituição do material danificado ou gasto. 

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

- inspeção de vazamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações; 

- inspeção das uniões dos tubos x conexões; 

- inspeção do estado de conservação do isolamento térmico. 

Aquecedores e Acessórios (se existir) 
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- inspeção do estado de conservação; 

- inspeção das válvulas de segurança, termostatos, queimadores, ou 
resistências térmicas; 

- inspeção da sala dos aquecedores, controle do nível de ventilação e 
exaustão; 

- limpeza das placas de recepção dos raios solares; 

- inspeção de funcionamento dos equipamentos de comandos; 

- reparos necessários. 

Válvulas Reguladoras de Pressão 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos necessários. 

Tanques Hidropneumáticos e acessórios 

- verificação do estado de conservação dos tanques depressão; 

- inspeção dos equipamentos de comandos; 

- inspeção de funcionamento, vazamentos, limpeza e pinturas; 

- reparos necessários. 

Esgotos Sanitários 

Poço de Recalque 

- inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das 
bombas, válvulas de gaveta e válvulas de retenção; 

- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle das 
trincas nas paredes para verificação de vazamentos. 

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

- inspeção de corrosão; 

- inspeção de vazamento;  

- serviços de limpeza e de desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

- inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

Ralos e Aparelhos Sanitários 

- inspeção periódica de funcionamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução. 
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Fossas Sépticas (se existir) 

- inspeção de tampas e transbordamentos; 

- reparos necessários. 

Caixas Coletoras e Caixas de Gordura 

- inspeção geral; 

- retirada dos materiais sólidos; 

- retirada dos óleos e gorduras 

Águas Pluviais 

Poços de Recalque 

- inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das 
bombas, válvula de gaveta e válvula de retenção; 

- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle 
periódico das trincas nas paredes para verificação de vazamentos. 

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

- inspeção de corrosão; 

- inspeção de vazamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

- inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

Ralos 

- inspeção periódica de funcionamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução. 

Calhas 

- inspeção de vazamento; 

- serviços de limpeza e de desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações; 

- inspeção das uniões calha x tubos; 

- pintura das calhas e condutores metálicos. 

Caixas de Inspeção e de Areia 

- inspeção de funcionamento; 
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- serviços de limpeza e de desobstrução. 

 

� Gases  

Este serviço caracteriza-se pelo fornecimento continuado de gases medicinais, 
gás combustível e sistemas necessários a operação da UNIDADE 
HOSPITALAR.  

Detalhamento dos Gases cujo fornecimento será de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA: 

a) Ar Comprimido  

• Grau de pureza mínimo de 99,5%  

• Símbolo: N2O2  

• Características físico-químicas: incolor, insípido, não inflamável, 
composição 79% de N2 e 21% de O2 e peso molecular 28,975  

b) Vácuo  

• Vácuo para utilização em procedimentos terapêuticos  

• Tipo seco  

• Pressão mínima de 26,64 kPa (200 mm Hg) conforme RDC 50  

c) Gás combustível compatível com os sistemas existentes na unidade 

A CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) Responsabilizar-se pela contratação e fornecimento de gases 
medicinais a UNIDADE HOSPITALAR de acordo com as 
características descritas acima;  

b) Responsabilizar-se pela operação do sistema de gases 
medicinais (oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido, vácuo) e gás 
combustível, bem como pela realização das manutenções 
preventivas e corretivas para garantir a disponibilidade integral 
de fornecimento a UNIDADE HOSPITALAR;  

c) Garantir o fornecimento contínuo dos gases (ar comprimido, 
vácuo, gás combustível) para a UNIDADE HOSPITALAR, 
devendo para isso estabelecer as freqüências de abastecimento 
necessárias para que não ocorra interrupção no fornecimento;  

d) Prever plano de emergência para fornecimento de gases (ar 
comprimido, vácuo, gás combustível) de maneira a garantir 
fornecimento continuo e sem danos à UNIDADE HOSPITALAR;  
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e) Disponibilizar equipe suficiente e capacitada para operação dos 
sistemas de gases (oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido, 
vácuo) ;  

f) Adotar todas as medidas de segurança necessárias para 
operação dos sistemas.  

g) Atestar a qualidade dos gases medicinais periodicamente 
através de laudos técnicos e certificações de qualidade, a serem 
definidos por acordo entre as partes e em conformidade com as 
normas vigentes.  

O fornecimento dos gases medicinais poderá ocorrer tanto pelo fornecimento 
direto quanto indireto, cabendo à CONCESSIONÁRIA a escolha pela melhor 
destas alternativas.  

A disponibilidade de oferta de ar comprimido será entendida como apropriada 
quando pelo menos 90% de todos os pontos ar comprimido da UNIDADE 
HOSPITALAR estiverem em pleno funcionamento; 

A disponibilidade de oferta de vácuo será entendida como apropriada quando 
pelo menos 90% de todos os pontos de vácuo da UNIDADE HOSPITALAR 
estiverem em pleno funcionamento; 

A disponibilidade de oferta de oxigênio será entendida como apropriada 
quando pelo menos 90% de todos os pontos de oxigênio da UNIDADE 
HOSPITALAR estiverem em pleno funcionamento, excluindo-se da 
contabilização problemas relativos a aquisição do gás cujo responsável é o 
PODER CONCEDENTE; 

A disponibilidade de oferta de óxido nitroso será entendida como apropriada 
quando pelo menos 90% de todos os pontos de óxido nitroso da UNIDADE 
HOSPITALAR estiverem em pleno funcionamento, excluindo-se da 
contabilização problemas relativos a aquisição do gás cujo responsável é o 
PODER CONCEDENTE; 

As manutenções no Sistema de Gases deverão ser programadas com 
antecedência de data e horário, pré-determinados em comum acordo com o 
PODER CONCEDENTE, de modo a minimizar as interferências nas atividades 
de funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR.  

Deverão ser atendidas todas as normas e legislação vigente sobre o assunto, 
em especial: RDC 50 da ANVISA, NBR 12.188/2003 e NBR 12.176.  

Os serviços de manutenção de instalações de gases serão realizados por 
profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento e 
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devem contemplar o rol de atividades abaixo listadas, mas não se limitando a 
elas. 

Gás Combustível 

Central de gás GLP 

- inspeção e reparo das válvulas, mangueiras, válvulasreguladoras, 
manômetros e conexões; 

- inspeção dos cilindros; 

- inspeção da ventilação do recinto do ambiente. 

Tubulações ( tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- reparos de trechos e de fixações; 

- inspeção das uniões dos tubos x conexões; 

- pintura contra corrosão. 

Válvulas Reguladoras de Pressão 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos necessários. 

Inspeção de Vazamento 

- de conformidade com o procedimento descrito na prática 

de construção. 

Oxigênio 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- reparos de trechos, suportes e pintura; 

- troca ou manutenção periódica das válvulas reguladorasde pressão; 

- inspeção e reparo dos sistemas de segurança; 

- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medições; 

- reparos necessários. 
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Óxido Nitroso 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- reparos de trechos, suportes e pintura; 

- troca ou manutenção periódica das válvulas reguladorasde pressão; 

- inspeção e reparo dos sistemas de segurança; 

- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medições; 

- reparos necessários. 

Ar Comprimido 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- troca ou manutenção periódica das válvulas de secionamento; 

- inspeção e reparo nos sistemas de segurança; 

- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição; 

- reparos de trechos e de fixações; 

- inspeção das uniões conexões x tubos; 

- pintura contra corrosão. 

Válvulas Reguladoras de Pressão e Purgadores 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos necessários. 

Compressores e Reservatórios 

- inspeção de funcionamento; 

- inspeção e reparo na pintura; 

- inspeção e lubrificação das partes móveis tal como caixa de rolamento; 

- troca e/ou reparos dos rolamentos, mancais, selo mecânico, acoplamentos e 
outros; 

- verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas; 

- verificação do nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico; 
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- verificação da alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro; 

- verificação do funcionamento dos filtros, resfriadores, desumificadores; 

- inspeção periódica da ventilação da ventilação e temperatura do ambiente da 
casa dos compressores. 

Vácuo 

Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- reparos nos trechos, suportes e fixações; 

- manutenção das válvulas de seccionamento; 

- inspeção e reparos nos sistemas anti-contaminação; 

- inspeção e recalibragem dos equipamentos da medição; 

- inspeção das conexões x tubos; 

- pintura contra corrosão. 

Bombas de vácuo e reservatórios 

- inspeção de funcionamento; 

- inspeção e reparos na pintura; 

- inspeção e lubrificação das partes moveis tal como caixa de rolamento; 

- inspeção de rolamentos, mancais, selos mecânicos, acoplamentos e outros; 

- verificar juntas e gaxetas quando forem desmontadas; 

- verificar periodicamente o nível de ruído proveniente do desbalanceamento 
dinâmico; 

- verificar a alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro; 

- verificar o funcionamento dos filtros, resfriadores, desumidificadores; 

- inspeção da ventilação da ventilação e temperatura do ambiente da central de 
vácuo. 

 

� Elétrica, Eletrônica e Cabeamento Estruturado 

Este serviço caracteriza-se pela gestão, operação e manutenção de todo o 
sistema de energia da UNIDADE HOSPITALAR para garantir a disponibilidade 
do fornecimento, a qualidade e o uso eficiente.  
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A CONCESSIONÁRIA não será responsável por realizar o pagamento do 
serviço de energia junto à concessionária prestadora deste serviço, entretanto 
será responsável pelo consumo ou multa relativo a energia reativa. Quando 
ocorrer este tipo de situação, o desconto será feito de maneira integral na 
contra prestação seguinte ao mês de pagamento da conta de energia que será 
realizada pelo PODER CONCEDENTE. 

Fazem parte do escopo da CONCESSIONÁRIA a gestão de:  

a) Cabine de entrada e medição  

b) Cabine de transformação  

c) Sistemas de proteção  

d) Painéis e quadros  

e) Grupo de geradores  

f) No-breaks  

g) Interruptores e tomadas  

h) Chaves, dispositivos de proteção, IT médico e comando  

i) Iluminação  

j) Iluminação de emergência  

k) Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá:  

a) Realizar a interligação com a concessionária de serviços 
públicos prestadora de energia;  

b) Adotar práticas e equipamentos que garantam o uso eficiente de 
energia, bem como a busca pela sua redução do consumo;  

c) Implantar um sistema de monitoramento com informações sobre 
o consumo de energia da UNIDADE HOSPITALAR;  

d) Realizar um diagnóstico energético periódico, a ser definido por 
acordo entre as partes, para identificar possíveis e prováveis 
pontos de desperdício de energia;  

e) Gerir, operar e realizar a manutenção necessária em todo o 
sistema de energia para garantir a disponibilidade de 100% de 
atendimento à UNIDADE HOSPITALAR;  
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f) Responsabilizar-se pela gestão e operação do grupo de 
geradores, sendo que o mesmo poderá ser utilizado nas 
situações emergenciais e também durante o horário de ponta do 
sistema com o objetivo de redução dos gastos com energia;  

g) Respeitar os níveis de ruído estabelecidos por lei na operação 
dos geradores;  

h) Adotar ações para minimizar o impacto ambiental ou a 
implantação de soluções para adequação e atendimento deste 
quesito.  

i) Responsabilizar-se pela manutenção e fornecimento dos 
insumos necessários para operação do grupo de geradores da 
UNIDADE HOSPITALAR nas situações emergenciais.  

j) Disponibilizar relatórios de consumo e custos referentes ao 
serviço de Energia.  

A disponibilidade de oferta de energia elétrica será entendida como apropriada 
quando pelo menos 90% de todos os pontos de energia da UNIDADE 
HOSPITALAR estiverem em pleno funcionamento; 

Os serviços de manutenção de instalações elétricas e eletrônicas serão 
realizados por profissional ou empresa especializada ou pelo fabricante do 
equipamento e devem contemplar o rol de atividades abaixo listadas, mas não 
se limitando a elas. 

Instalações Elétricas 

Subestações 

Transformadores de Força 

- detecção de vazamentos; 

- verificação do nível e da rigidez dielétrica do óleo; 

- inspeção das partes metálicas; 

- testes de isolação; 

- limpeza geral. 

Transformadores de Corrente e Potencial 

- inspeção das partes metálicas; 

- testes de isolação; 

- limpeza geral; 

- ensaios de excitação; 
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- testes de relação. 

Relês de Proteção 

- limpeza geral; 

- inspeção eletromecânica; 

- reaperto de parafusos e terminais; 

- calibração; 

- ensaios de operação. 

Instrumental de Medição 

- limpeza geral; 

- inspeção eletromecânica; 

- reaperto de parafusos e terminais; 

- aferição da escala. 

Seccionadores 

- limpeza dos contatos; 

- lubrificação; 

- reaperto de parafusos e terminais; 

- testes de isolação; 

- resistência dos contatos. 

Disjuntores 

- limpeza dos contatos; 

- nível de óleo; 

- reaperto de parafusos de ligação; 

- testes de isolação; 

- lubrificação. 

Contatores 

- limpeza dos contatos; 

- reaperto dos parafusos de ligação; 

- lubrificação das partes móveis; 

- limpeza da câmara de extinção; 

- ajuste de pressão dos contatos. 
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Isoladores e Pára-raios 

- verificação do estado de conservação da haste e isoladores; 

- medida de isolação; 

- continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo. 

Fios e Cabos 

- testes de isolação; 

- inspeção da capa isolante; 

- temperatura e sobrecargas; 

- reaperto dos terminais. 

Sistema de Distribuição 

Disjuntores a Volume de Óleo 

- teste de rigidez dielétrica; 

- verificação do nível de óleo; 

- verificação dos isoladores, fixação, rachaduras; 

- regulagem dos relês de proteção; 

- inspeção do estado do reservatório de ar, dos registros e das tubulações; 

- inspeção dos contatos e substituição dos que se apresentarem fortemente 
queimados. 

Disjuntores a Seco 

- regulagem dos relês de sobrecorrente (M.T.); 

- verificação do alinhamento dos contatos. 

Chaves Magnéticas 

- verificação do funcionamento sem faíscas em excesso; 

- verificação e regulagem dos contatos (pressão); 

- verificação do estado de conservação dos fusíveis. 

Baterias 

- inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez; 

- inspeção do estado de oxidação dos terminais; 

- inspeção do estado de conservação dos carregadores. 
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Luminárias 

- inspeção e limpeza; 

- substituição de peças avariadas (reatores, soquetes, vidro de proteção e 
outros). 

Interruptores e Tomadas 

- inspeção e execução dos reparos necessários. 

Lâmpadas 

- inspeção e substituição das lâmpadas queimadas. 

Motores Elétricos 

- medição das correntes nominais e de partida; 

- verificação do estado de desgaste das escovas; 

- limpeza do motor; 

- verificação de mancais, enrolamentos e comutadores; 

- inspeção do aperto dos parafusos/porcas de fixação; 

- verificação da ocorrência de vibrações e ruídos excessivos; 

- verificação do ajuste do dispositivo de proteção desobrecarga. 

Grupo de Emergência 

A manutenção de grupos de emergência deverá ser realizada de conformidade 
com as recomendações do fabricante do equipamento. Os serviços deverão 
ser executados por profissional ou firma especializada, ou pelo fabricante do 
equipamento. 

Quadros Gerais de Força e Luz 

- leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas 
ou desbalanceamentos; 

- verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores 
termomagnéticos; 

- verificação da existência de ruídos elétricos ou mecânicos anormais; 

- medição da corrente nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores 
termomagnéticos; 

- verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima 
permitida para a proteção dos cabos; 

- verificação do aquecimento nos cabos de alimentação; 
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- limpeza externa e interna do quadro; 

- verificação das condições gerais de segurança no funcionamento do Quadro 
Geral; 

- inspeção dos isoladores e conexões; 

- reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, 
seccionadores, contactores etc; 

- verificação da resistência do aterramento, com base nos limites normalizados. 

Redes de Aterramento 

- verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, 
conexões, malha de cobre nu etc.; 

- verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o 
aterramento e os estabilizadores; 

- verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites 
normalizados; 

- verificação dos índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, 
com base nos valores normalizados. 

Instalações Eletrônicas 

Redes Telefônicas 

A manutenção preventiva de redes telefônicas deverá ser realizada de 
conformidade com as práticas e recomendações do fabricante do equipamento. 
Os serviços deverão ser executados por profissional ou firma especializada, ou 
pelo fabricante do equipamento e devem contemplar o rol de atividades abaixo 
listadas, mas não se limitando a elas. 

A disponibilidade de oferta de telefone será entendida como apropriada quando 
todos os pontos telefônicos da UNIDADE HOSPITALAR estiverem em pleno 
funcionamento. 

Central Telefônica 

- limpeza do equipamento, mesa operadora, carregador, baterias e distribuidor 
geral; 

- testes de tráfego interno e externo e de todas as facilidades da central; 

- verificação dos ajustes e das partes móveis da central. 

Mesa Operadora 

- verificação dos botões e lâmpadas e substituição de eventuais peças 
desgastadas ou queimadas. 
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Baterias 

- verificação da temperatura do elemento piloto; 

- limpeza e lubrificação dos terminais; 

- substituição dos terminais danificados; 

- verificação do nível dos eletrólitos e reposição com água destilada; 

- medição da tensão de cada elemento; 

- medição da densidade de cada elemento; 

- desligamento do carregador de bateria durante 30 minutos e verificação de 
ocorrência de descarregamento com o tráfego normal. 

Caixas de Distribuição 

Verificação Visual de: 

- emendas; 

- fixação dos cabos; 

- conexão com os blocos terminais. 

Aparelhos Telefônicos 

Inspeção de todos os telefones em centrais com até 50 ramais. Em centrais 
com maior capacidade a inspeção será realizada por amostragem. 

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos de vida e de bens 
materiais, a verificação e testes de perfeito funcionamento do sistema de 
detecção e alarme de incêndio deverão ser realizados com a supervisão das 
áreas responsáveis pela segurança da edificação e devem contemplar o rol de 
atividades abaixo listadas, mas não se limitando a elas. 

Verificação Visual de: 

- indicações do painel de controle e alarme e teste das lâmpadas de 
sinalização; 

- todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, 
acionadores manuais, alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos e 
outros; 

- existência de acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão, 
eventuais danos mecânicos. 

Baterias 

- inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez; 
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- inspeção do estado de oxidação dos terminais; 

- inspeção do estado de conservação dos carregadores. 

Testes 

- teste de desempenho do sistema (simulação), conforme as recomendações 
do fabricante do equipamento; 

- teste real do sistema. 

Sistema de Sonorização 

Verificação visual de: 

- partes móveis dos componentes da central; 

- lâmpadas. 

Teste de Fontes de Sinal 

Sequência do teste: 

- desligar fonte de programa; 

- desligar rede de sonofletores; 

- injetar sinal no nível especificado para o equipamento, através de gerador de 
áudio; 

- verificar tensão de saída; 

- verificar distorção harmônica; 

- verificar resposta de frequência. 

Sonofletores 

- verificação auditiva por amostragem, se não está gerando 

ruído. 

Linha de Distribuição 

- levantamento da impedância total da linha e testes de continuidade. 

Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo 

Antenas, Mastros e Cabos 

- dimensionamento; 

- linearidade; 

- condições físicas; 

- lubrificação dos contatos; 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

- fixação dos mastros; 

- fixação dos cabos; 

- limpeza da área. 

Painel de Processamento 

- numeração dos cabos; 

- filtros e acoplador; 

- fonte de alimentação; 

- divisores; 

- chassi de entrada e saída; 

- calibração do painel por carga casada; 

- limpeza do painel. 

Prumadas de Descida 

- amplificador de linha; 

- último pavimento equipado; 

- tensão DC 1º pavimento equipado; 

- sinal RF 1º pavimento equipado. 

Sistema de Circuito Fechado de Televisão 

A disponibilidade de oferta de sistema de CFTV será entendida como 
apropriada quando todas das câmaras e sistema se mantiverem em 
funcionamento, em média, durante pelo menos 23h por dia; 

Testes 

- continuidade da rede de vídeo; 

- continuidade da rede AC; 

- continuidade da rede DC; 

- funcionamento dos sensores. 

Verificações 

- mecanismo de “pan-tit”; 

- lubrificação das partes mecânicas; 

- ajuste das chaves servo-posicionadoras dos controles de câmeras móveis; 

- nível de resolução dos monitores; 
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- indicadores luminosos; 

- ajuste dos objetos das câmeras; 

- ajuste da sensibilidade das câmeras; 

- limpeza dos conectores; 

- funcionamento do “time-lapse”; 

- vida útil dos “vidicon” das câmeras. 

Sistema de Supervisão, Comando e Controle 

Verificações 

- indicações de alarmes; 

- lâmpadas de sinalização; 

- ajuste e re-apertos em todos contatos e conexões; 

- existência de acúmulo de sujeira nos sensores de campo; 

- continuidade nos cabos, evitando interrupção na comunicação entre remotas, 
central e sensores. 

Testes 

- Teste de desempenho do sistema (simulação), conforme recomendações do 
fabricante dos equipamentos. 

Sistema de Cabeamento Estruturado 

Testes e Verificações 

Utilizando o analisador de redes categoria 5, verificar: 

- comprimento de cabos; 

- comprimento dos lances; 

- continuidade de blindagens; 

- atenuação; 

- ruído ambiente. 

 

� Arquitetura e Elementos de Urbanismo 

Arquitetura 

Todos os componentes da edificação deverão ser periodicamente limpos, de 
conformidade com as especificações e periodicidade estabelecidas no Plano 
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de Manutenção e devem contemplar o rol de atividades abaixo listadas, mas 
não se limitando a elas. 

Os serviços de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à 
substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve 
ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se 
assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo 
processo construtivo. 

Conforme o caso será necessário a substituição de toda a área ao redor do 
elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam 
notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como 
seja garantido o mesmo desempenho do conjunto. 

Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, 
deverá esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas 
danificados de áreas técnicas diversas, como: hidráulica, elétrica e outras, 
deverão ser verificadas e sanadas antes da correção da arquitetura. As 
ocorrências mais comuns são as seguintes: 

Alvenarias 

Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo componente, deixando à 
mostra a trinca, rachadura ou área deteriorada. Procede-se, então, ao seu 
alargamento e verificação da causa para sua correção. Após a correção, 
deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia. 

Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de 
todo o componente original, atentando-se para a não formação de áreas de 
aspecto e desempenho diferentes. 

Pinturas 

Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação 
preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deve-se realizar o 
lixamento completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou da 
causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. 

Posteriormente, procede-se à recomposição total da pintura nas mesmas 
características da original, ou com novas características se assim for acordado 
entre as partes. 

Revestimento de Pisos 

Se placas ou peças do revestimento se destacarem, deverá ser retirado o 
revestimento de toda a área em volta e verificar a existência ou não de 
problemas na estrutura do piso. Se houver problemas de dilatação excessiva, 
recomenda-se a substituição de todo o piso por elementos mais flexíveis. Se 
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não, procede-se à recomposição do piso adotando-se o mesmo processo 
construtivo. 

Coberturas 

A recomposição de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem 
observados vazamentos ou telhas quebradas. Deve-se seguir sempre os 
manuais do fabricante, e nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as 
telhas molhadas. 

Impermeabilizações 

As impermeabilizações de coberturas devem ser refeitas periodicamente de 
acordo com as recomendações do fabricante. Recomenda-se a retirada de 
todo o revestimento, limpeza da área a ser tratada, verificação dos caimentos, 
das argamassas da base e das furações, e refazimento completo da 
impermeabilização. Onde for possível, poderá ser substituída por cobertura de 
telhado. 

� Interiores e Comunicação Visual 

Os serviços de manutenção de comunicação visual restringem-se à inspeção, 
limpeza e restauração ou substituição dos elementos deteriorados. 

Pavimentação 

Pavimento de Concreto 

Periodicamente deverá ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos 
pontos onde o material selante não se apresentar em boas condições. As 
placas danificadas deverão ser parcial ou totalmente restauradas. 

Pavimentos em Blocos de Concreto 

A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com 
afundamentos. Nestes locais será realizada a remoção dos blocos, a 
reconstrução da camada de base e a recolocação dos blocos que não 
estiverem danificados. 

Pavimentos em Paralelepípedos 

A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com 
afundamentos. Nestes locais, será realizada a remoção dos paralelepípedos e 
a reconstituição da camada de base, seguida da reposição das peças 
removidas 

e o rejuntamento. Mesmo em áreas ou pontos sem afundamentos, o 
rejuntamento deverá ser refeito sempre que necessário.. 
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Pavimentos Asfálticos 

Será prevista a reconstrução da estrutura do pavimento nos locais onde for 
constatada a existência de afundamentos ou buracos. As áreas poderão ser 
demarcadas com configuração de um quadrilátero com lados paralelos e 
perpendiculares ao eixo do pavimento. Após o corte vertical e a remoção das 
camadas danificadas do interior da área demarcada, será realizada a sua 
reconstrução. As anomalias de maior gravidade, que requeiram reforço ou 
recomposição do pavimento, de preferência, deverão ser solucionadas com a 
orientação do autor do projeto ou de técnico especializado. 

Fundações e Estruturas 

Estruturas Metálicas 

Pontos de Corrosão 

Será realizada a limpeza da área afetada, que poderá ser manual, através de 
escovas de aço, ou mecânica, através de esmeril ou jateamento com areia ou 
grimalha. Após a limpeza deverá ser medida a espessura da chapa na região 
afetada para avaliação das condições de segurança e da necessidade de 
reforço da estrutura. A recomposição da pintura, através de procedimento 
análogo ao da aplicação original e recomendações dos fabricantes, será 
executada após a avaliação e eventual reforço estrutural. 

Parafusos Frouxos 

A existência de parafusos frouxos indica uma estrutura com movimentação 
atípica, não prevista no projeto. De início, os parafusos deverão ser novamente 
apertados. O afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma 
avaliação e eventual reforço estrutural, pois tal comportamento poderá levar a 
estrutura à ruína por fadiga do material. 

Deslocamentos Excessivos 

Deslocamentos dos componentes da estrutura fora do padrão normal deverão 
ser observados para verificação e acompanhamento adequado. Um parecer 
técnico, de preferência do autor do projeto, será importante para determinar a 
necessidade de instalação de instrumentos de medida e avaliação estrutural. 

Trincas em Soldas e Chapas de Base 

As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas quanto nos materiais 
de base, deverão ser recuperadas de acordo com as recomendações da AWS. 
O frequente aparecimento de trincas na mesma região justifica uma avaliação e 
eventual reforço da estrutura. 

Falhas na Pintura 
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As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverão ser recuperadas de 
conformidade com os procedimentos originais e recomendações dos 
fabricantes. Deverá ser pesquisada a causa do aparecimento das falhas e 
manchas, a fim de evitar a sua reincidência. De preferência, a interpretação 
das anomalias deverá ser realizada através de parecer técnico do autor do 
projeto. 

Estruturas de Concreto 

Fissuras 

A existência de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificação, 
devendo ser caracterizadas quanto ao tipo e localização. A análise das 
características e aspecto das fissuras permite relacioná-las com as prováveis 
causas geradoras: 

� Tração - perpendiculares à direção do esforço atuante e abrangendo 
toda a seção transversal da peça; 

� Compressão - paralelas à direção do esforço atuante; 

� Cisalhamento - inclinadas na direção paralela às bielas de compressão e 
geralmente localizadas próximas aos apoios; 

� Flexão - perpendiculares ao eixo da estrutura e situando-se na região 
tracionada do elemento estrutural; 

� Retração - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos 
estruturais; 

� Torção - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com 
direção dependendo do sentido da torção; 

� Recalques - inclinadas como fissuras de cisalhamento. 

Um parecer técnico, de preferência elaborado pelo autor do projeto, será 
importante na definição das causas geradoras, bem como na determinação da 
terapia da estrutura a ser adotada. Selantes elásticos, rígidos, ou mesmo um 

reforço poderão ser propostos. 

Pontos de Corrosão nas Armaduras 

A corrosão está diretamente associada à segurança da estrutura, pois reduz a 
seção transversal das armaduras. As possíveis causas são: 

� pequeno cobrimento das armaduras; 

� infiltrações diversas. 

As terapias podem ser subdivididas em 2 grupos: 
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1 - Oxidação sem comprometimento das armaduras 

� remoção de todo o concreto desagregado; 

� limpeza da armadura com escova de aço; 

� recomposição com argamassa epoxídica. 

2 - Oxidação com comprometimento das armaduras 

A metodologia será a mesma anterior com substituição do trecho de barra 
comprometida pela corrosão. 

Deslocamentos Excessivos 

Deslocamentos dos elementos estruturais fora do padrão normal deverão ser 
observados para verificação e acompanhamento adequados. Um parecer 
técnico, de preferência do autor do projeto, será importante para determinar a 
necessidade de instalação de instrumentos de medida e avaliação estrutural. 

 

Estruturas de Madeira 

Ataques de Fungos de Apodrecimento 

Deverão ser observados os cuidados necessários para evitar o apodrecimento 
das peças de madeira provocado pelo ataque de fungos, que ocorre na 
conjunção de condições favoráveis de umidade, oxigênio livre (ar) e 
temperatura. 

Deverão ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de 
goteiras em telhados, as resultantes do afastamento deficiente de águas 
pluviais e as de correntes do acúmulo e condensação de águas em pontos 
localizados. 

Será dispensada atenção especial aos elementos estruturais em contato com o 
solo, verificando-se o estado de conservação do trecho situado na chamada 
“Zona de Afloramento” (de 50 cm abaixo da superfície do terreno até 50 cm 
acima), onde ocorrem as condições favoráveis ao rápido apodrecimento do 
material. 

Se for constatado o apodrecimento de peças da estrutura, será executada 
inicialmente a remoção do material deteriorado, mantendo-se as condições de 
segurança da estrutura. A seguir será efetuada avaliação da extensão dos 
danos e a necessidade de reforço ou de substituição das peças enfraquecidas. 
De preferência, estes procedimentos deverão ser realizados com apoio de 
parecer emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico especializado. 

Ataques de Organismos Xilófagos 
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Durante as inspeções periódicas deverá ser pesquisada a existência de ataque 
dos elementos estruturais por cupins, brocas, carunchos ou outros organismos 

xilófagos. São indícios de ataques por cupins a ocorrência de som típico ou 
“oco”, obtido através da percussão dos elementos estruturais, a existência de 
“túneis de terra” nas proximidades da estrutura ou ainda excrementos ou 
resíduos característicos. A confirmação do ataque poderá ser realizada através 
do puncionamento da peça com estilete ou formão. Constatado o ataque, 
deverão ser providenciadas a eliminação dos insetos e a imunização da 
madeira com produtos adequados. Também deverá ser avaliada a extensão 
dos danos existentes e a necessidade de reforço ou substituição das peças 
enfraquecidas. De preferência, estes procedimentos deverão ser realizados 
com apoio de parecer emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico 
especializado. 

Dispositivos de Ligação 

Serão examinados os dispositivos de ligação, verificando-se a sua integridade 
e as condições gerais de fixação. Em especial, verificar-se-á a existência de 
parafusos frouxos, o que indicam movimentação atípica da estrutura, não 
prevista em projeto. De início os parafusos deverão ser novamente apertados. 
O afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliação e 
eventual reforço da estrutura, de preferência com orientação do autor do 
projeto e/ou de técnico especializado. 

Contraventamentos 

Deverá ser realizada a inspeção geral dos contraventamentos da estrutura, 
verificando-se a sua integridade e as ligações à estrutura principal. Os reparos 
necessários serão realizados sob orientação do autor do projeto e/ou de 
técnico especializado. 

Deslocamentos Excessivos 

Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverão ser 
identificados e adequadamente aferidos, utilizando-se eventualmente 
instrumentos de medida. O acompanhamento e a evolução dos deslocamentos 
deverão ser, de preferência, realizados com o apoio do autor do projeto e/ou de 
técnico especializado. 

Fissuras e Fendas 

Deverá ser observada a presença de fissuras e fendas nos elementos 
estruturais e ainda de eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens 
localizadas, decorrentes de carregamentos não previstos ou de mau 
desempenho da estrutura. Eventuais reparos e reforços necessários serão 
realizados sob orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado. 
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Falhas na Pintura 

As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverão ser recuperadas de 
conformidade com os procedimentos originais e recomendações dos 
fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e manchas serão 
pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidência. 

Fundações 

Os problemas relacionados com o desempenho das fundações das edificações 
normalmente refletem-se nas suas estruturas. A existência de fissuras nas 
estruturas pode indicar anomalias nas fundações. Um parecer técnico, de 
preferência elaborado pelo autor do projeto e de um consultor especializado em 
fundações, será importante na definição das causas geradoras das fissuras, 
bem como na definição das medidas corretivas a serem aplicadas na 
edificação. Se o problema não for de fácil diagnóstico, poderá ser necessária a 
execução de um plano de instrumentação para a perfeita definição das suas 
causas. O plano deverá exigir um determinado prazo de observação, realizada 
através de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique a causa do 
problema. Conhecidas as causas do problema, serão estabelecidos os 
procedimentos necessários à solução das anomalias, usualmente consistindo 
de um reforço das fundações e de medidas corretivas das estruturas da 
edificação. O reforço das fundações deve ser projetado por um consultor de 
fundações, com a experiência necessária para a definição da solução mais 
adequada às condições específicas da edificação. Para o reforço das 
fundações, usualmente são empregadas as seguintes alternativas: 

� reforço com estacas de reação tipo “mega”, cravadas abaixo do bloco da 
fundação através de macaqueamento, em segmentos pré-moldados; 

� reforço com estacas perfuradas de pequeno diâmetro, tipo raiz ou micro-
estacas, com perfuração da sapata ou bloco de fundação e incorporação 
das estacas a um novo bloco de fundação envolvendo a sapata ou bloco 
existente; 

� reforço com execução de injeção química ou com “colunas” de solo 
cimento tipo “jet grouting” para melhorar as características do terreno de 
fundação. 

Contenção de Maciços de Terra 

O aparecimento de fissuras, umidade, deslocamentos e rotações excessivas 
em estruturas de contenção de maciços de terra indicam geralmente problemas 
que devem ser bem caracterizados, quanto ao tipo de anomalia e sua 
localização. 
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De preferência, o diagnóstico e a definição de medidas corretivas deverão ser 
realizados pelo autor do projeto ou consultor especializado. 

A análise das fissuras e demais anomalias da estrutura de contenção do 
maciço deverá permitir relacioná-las como suas causas prováveis, 
normalmente: 

• sub-dimensionamento da estrutura; 

• recalque da estrutura de contenção e empuxos não previstos no projeto; 

• colmatação dos componentes do sistema de drenagem; 

• processo de ruptura do maciço; 

• descalçamento da fundação. 

Dentre as medidas corretivas usualmente adotadas nas estruturas de 
contenção, podem ser mencionadas: 

• no caso da inexistência dos drenos, a execução de uma série de drenos 
de PVC, curtos ou longos, em função das condições de drenagem; 

• no caso de colmatação dos drenos, a limpeza dos drenos existentes e a 
execução de drenos complementares, se forem necessários; 

• no caso de descalçamento da fundação, o reforço da fundação, a fim de 
estabilizá-la e protegê-la contra novas ocorrências; 

• no caso de erosões junto ao pé da estrutura de contenção, a execução 
de um sistema de proteção adequado, como enrocamento, revestimento 
com geotextil e gabiões etc. 

� Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos de morte e de bens 
materiais, a verificação e testes de perfeito funcionamento do sistema de 
detecção e alarme de incêndio deverão ser realizados com a supervisão das 
áreas responsáveis pela segurança da edificação e pela Brigada de Incêndio e 
devem contemplar o rol de atividades abaixo listadas, mas não se limitando a 
elas. 

Extintores de Incêndio 

Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio 
deverão ser realizados de conformidade com a Norma NBR 12962, que 
especifica a freqüência de inspeção e os seguintes níveis de manutenção: 

Manutenção de primeiro nível: 
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Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por profissional 
habilitado, que pode ser executado no local onde o extintor esta instalado, não 
havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste em: 

- limpeza dos componentes aparentes; 

- reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; 

- colocação do quadro de instrução; 

- substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos à 
pressão por componentes originais; 

- conferencia por pesagem da carga de cilindro carregados com dióxido de 
carbono.  

Manutenção de segundo nível:  

Manutenção que requer a execução de serviços com equipamento e local 
apropriado e por profissional habilitado. Consiste em: 

- desmontagem completa do extintor; 

- verificação da carga; 

- limpeza de todos os componentes; 

- controle de roscas; 

- verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou 
corrosão; 

- regulagem de componentes, quando necessária, por outros originais; 

- regulagem das válvulas de alivio e/ou reguladoras de pressão, quando 
houver; 

- ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR9654; 

- fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, 
quando aplicável; 

- pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR7195 e colocação do 
quadro de instruções quando necessário; 

- verificação da existência de vazamento; 

- colocação do lacre, identificando o executor. 

� A manutenção de segundo nível dos extintores à base de espuma 
química e carga liquida será realizada da forma descrita no item 5.1.1 da 
Norma NBR 12962. 
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� A manutenção de segundo nível dos extintores à base de água e 
espuma mecânica será realizada da forma descrita no item 5.1.2 da 
Norma NBR 12962. 

� A manutenção de segundo nível dos extintores à base de pó será 
realizada da forma descrita no item 5.1.3 da Norma NBR 12962. 

� A manutenção de segundo nível dos extintores à base de dióxido de 
carbono será realizada da forma descrita no item 5.1.4 da Norma NBR 
12962. 

Manutenção de terceiro nível ou vistoria:  

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios 
hidrostáticos. A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa 
especializada. 

Hidrantes e “Sprinklers” 

- teste de funcionamento do grupo moto-bomba; 

- verificação e lubrificação de todas as válvulas de controle do sistema; 

- verificação da normalidade do abastecimento d’água do sistema e da possível 
existência de válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento; 

- verificação da pressão dos manômetros; 

- inspeção limpeza dos bicos de “sprinklers”; 

- inspeção das tubulações e verificação das condições de funcionamento; 

- verificação do estado de conservação dos suportes pendentes e reaperto ou 
substituição; 

- teste dos dispositivos de alarme de descarga de água e lacração na posição 
normal de abertura às válvulas que controlam seu fornecimento; 

- inspeção e ligação das bombas; 

- inspeção e limpeza quando necessário, da caixa d’água reservada ao 
sistema; 

- teste das mangueiras e escoamento de eventuais incrustações e detritos 
aderidos às paredes internas da tubulação. 

Bombas Hidráulicas 

- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente; 

- lubrificação de rolamentos, mancais e outros; 

- verificação de funcionamento do comando automático. 
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Válvula de Governo e Alarme 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos de vazamento; 

- inspeção do manômetro. 

Equipamentos de Medição 

- inspeção e recalibração dos manômetros; 

- inspeção e recalibração dos pressostatos; 

- inspeção e recalibração das chaves de fluxos. 

� Instalações Mecânicas e de Utilidades 

Os serviços de manutenção de instalações mecânicas e de utilidades serão 
realizados por profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do 
equipamento e devem contemplar o rol de atividades abaixo listadas, mas não 
se limitando a elas. 

Elevadores 

Os serviços de inspeção e manutenção de elevadores deverão ser realizados 
de conformidade com o MB 130 - Inspeção Periódica de Elevadores e Monta-
Cargas. 

A disponibilidade de oferta de elevadores será entendida como apropriada 
quando os elevadores se mantiverem em funcionamento, em média, durante 
pelo menos 23h por dia; 

 

Inspeção e reparo ou substituição dos elementos de segurança e de 
emergência, entre os quais se ressaltam: 

- contato da porta da cabine; 

- contato da porta dos pavimentos; 

- fecho eletromecânico para rampa fixa ou móvel; 

- fecho mecânico; 

- freio de segurança; 

- limitador geral; 

- regulador de velocidade; 

- pára-choque do tipo hidráulico. 
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Inspeção e reparos da máquina e mecanismo de controle dos seguintes 
elementos: 

- polia de tração; 

- tambor; 

- coroa sem fim; 

- mancais; 

- limitador da máquina; 

- motor. 

Inspeção dos cabos de segurança e do regulador. 

Inspeção dos cabos de comando. 

Inspeção da armação do carro. 

Inspeção das portas. 

Inspeção dos indicadores. 

Inspeções dos botões e botoeiras. 

Inspeção da iluminação. 

Inspeção de contrapesos. 

Inspeção do painel de comando. 

� Ar Condicionado Central 

A disponibilidade de oferta de ar condicionado será entendida como apropriada 
quando todos os setores climatizados da UNIDADE HOSPITALAR estiverem 
com ar condicionado em pleno funcionamento; 

Sistema Frigorífico  

Compressores 

- verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases; 

- medição das pressões de sucção e descarga; 

- medição de temperatura de sucção e descarga junto ao compressor; 

- verificação do nível de óleo e troca, se for necessária; 

- medição e ajuste da pressão de óleo lubrificante; 

- medição da temperatura da água de resfriamento do óleo lubrificante antes e 
depois do trocador de calor; 
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- medição da tensão e corrente elétricas em cada componente; 

- verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de 
capacidade; 

- verificação da operação correta das chaves e controles de partida; 

- verificação da hermeticidade do selo de vedação do eixo dos compressores; 

- verificar as válvulas de serviço; 

- verificar a temperatura dos mancais dos compressores (no caso de 
compressor centrífugo); 

- limpeza externa; 

- teste de vazamento. 

Trocador de calor 

� Condensador Resfriado a Água: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- avaliação da temperatura de condensação do refrigerante 

- medição da temperatura na entrada e saída da água de condensação; 

- verificação da operação da válvula reguladora da vazão de água de 
condensação; 

- ajuste da válvula reguladora de vazão de água de condensação; 

- limpeza do condensador internamente (lado da água)quando houver 
evidências de aumento de incrustação; 

- teste de vazamento. 

� Condensador Resfriado a Ar: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da operação de “damper” de controle, quando houver; 

- medição da temperatura na linha do liquido junto ao condensador; 

- medição da temperatura na entrada e na saída do ar de condensação; 

- limpeza das alertas; 

- teste de vazamento. 

� Evaporador (líquido / refrigerante) 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação do nível do líquido (no caso de evaporador inundado); 
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- medição do superaquecimento do refrigerante; 

- medição da temperatura do líquido na entrada e na saída do resfriador; 

- limpeza para o correto funcionamento; 

- teste de vazamento. 

� Evaporador (ar / refrigerante) 

- verificação da existência de sujeira no lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da operação do “damper” de controle de vazão de ar (quando 
houver); 

- medição do superaquecimento e subresfriamento do gás refrigerante; 

- medição das temperaturas do ar na entrada e na saída; 

- verificação da operação do dreno de condensado; 

- limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem; 

- teste de vazamento. 

Componentes do Sistema (circuito refrigerante) 

� Tubulações: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da existência de danos no isolamento externo; 

- verificação da firmeza de fixação; 

- verificação da existência de danos externos nos compensadores de vibração; 

- teste de vazamento; 

- verificação da existência de obstrução no filtro secador e substituição quando 
necessária; 

- verificação da existência de bolhas no visor da linha de líquido; 

- verificação da mudança de cor no indicador de umidade do visor de linha de 
líquido; 

- verificação do nível no reservatório de refrigerante líquido(quando houver); 

� Válvulas: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da operação das válvulas solenoides e outras motorizadas; 

- ajuste do dispositivo de expansão; 

- verificação da operação das válvulas de bloqueio; 
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- teste de vazamento. 

� Dispositivos de Segurança e Controle: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da operação; 

- ajuste dos parâmetros de projeto; 

- teste de vazamento. 

� Instrumentos para Indicação e Medição: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- aferição da exatidão da leitura dos termômetros; 

- aferição da exatidão da leitura dos manômetros; 

- aferição da exatidão da leitura dos medidores de nível; 

- aferição da exatidão dos medidores de vazão; 

- teste de vazamento. 

Sistema de Resfriamento de Água de Condensação 

Torre de Resfriamento: 

- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão; 

- verificação da a alimentação de distribuição de água; 

- verificação do nível de água no tanque; 

- ajuste do controlador do nível de água; 

- verificação da operação do sistema de purga 

- ajuste do volume de purga conforme padrões técnicos previamente 
estabelecidos; 

- verificação da operação do ladrão e do dreno; 

- verificação da existência de sujeira no filtro / tela de sucção; 

- limpeza do filtro / tela de sucção; 

- verificação do funcionamento do termostato no tanque; 

- ajuste da regulagem do termostato. 

Ventilador: 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do balanceamento do rotor; 
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- verificação do ruído nos mancais; 

- lubrificação dos mancais; 

- verificação dos redutores de rotação; 

- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração (quando 
houver); 

- verificação do vazamento nas ligações flexíveis (quando houver); 

- verificação da correta instalação dos protetores (segurança); 

- verificação da correta operação dos controles de vazão; 

- verificação da operação do dreno de água; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Condicionador de Ar 

Ventiladores 

- verificação da existência de acumulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita 
fixação; 

- verificação do balanceamento do rotor; 

- verificação da correta operação do ajuste das pás; 

- verificação do ruído dos mancais; 

- lubrificação dos mancais; 

- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis; 

- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração; 

- verificação da correta instalação dos protetores(segurança); 

- verificação da correta operação dos controles de vazão; 

- verificação da operação do dreno de água; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Trocadores de calor 

� Aquecedores de Ar - Ar/Líquido: 

- verificação da existência de acumulo de sujeira do lado externo, danos e 
corrosão; 

- verificação do fluxo de ar / líquido; 

- limpeza do lado do ar; 

- purgação do ar no lado do líquido. 
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� Aquecedores de Ar Elétricos: 

- verificação da existência de acúmulo de sujeira e corrosão; 

- verificação do correto funcionamento; 

- verificação do funcionamento adequado dos dispositivos de segurança; 

- limpeza do lado do ar. 

� Resfriadores de Ar - Ar/Líquido 

- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do fluxo de ar / líquido; 

- purgação do ar do lado do líquido; 

- verificação do o funcionamento do dreno e sifão de água; 

- limpeza do lado do ar. 

� Evaporador - Ar / Refrigerante 

- verificação da existência de ajustes que possam prejudicar a troca de calor, e 
reajustes se necessários; 

- verificação do sistema de drenagem. 

� Filtros de Ar (secos) 

- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão; 

- medição do diferencial de pressão; 

- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura; 

- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável); 

- substituição do elemento filtrante; 

- limpeza do conjunto. 

� Filtros de Ar (embebidos em óleo) 

- verificação da existência do acumulo a sujeira, danos e corrosão; 

- medição do diferencial de pressão; 

- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura; 

- lavagem do filtro com utilização de produto desengraxante e inodoro; 

- para elemento filtrante seco, pulverização de óleo(inodoro) e escorrimento, 
mantida uma fina película de óleo; 

- limpeza do conjunto. 
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� Umidificador de Ar (por vapor) com Gerador de Vapor Separado 

- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação da existência de sujeira no filtro de vapor; 

- limpeza do filtro;  

- verificação da correta operação da válvula de controle; 

- ajuste da gaxeta da haste da válvula de controle; 

- verificação do estado das linhas de distribuição de vapor e de condensado; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Componentes de Distribuição e Difusão de Ar 

Venezianas Externas 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Grelhas e Difusores 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- ajuste adequado; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

“Damper” Corta Fogo (quando houver) 

- verificação do certificado de teste; 

- verificação da existência de sujeira nos elementos de fechamento e trava, e 
seu funcionamento; 

- verificação da a existência de sujeira nos elementos de reabertura; 

- substituição dos elementos de reabertura; 

- verificação de interferências no funcionamento; 

- verificação do posicionamento correto do indicador deposição; 

- limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura. 

“Dampers” de Gravidade (venezianas automáticas) 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do seu acionamento mecânico; 

- lubrificação dos mancais; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 
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Dutos e Caixa Pleno para o Ar 

- verificação da existência de sujeira (interna e externa),danos e corrosão; 

- verificação das portas de inspeção quanto à vedação e estanqueidade do ar 
em operação normal; 

- lubrificação das partes móveis dos distribuidores de ar; 

- verificação da existência de danos na isolação térmica (inspeção visual); 

- verificação da estanqueidades das conexões. 

Dispositivos para Expansão e Mistura (caixa VAV) 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do funcionamento correto dos controladores de vazão; 

- verificação do funcionamento correto dos “dampers” de controle de vazão; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do correto funcionamento; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Componentes do Sistema Hidráulico 

Bombas 

- verificação da existência de danos e corrosão externos, ruídos e perfeita 
fixação; 

- verificação do correto funcionamento; 

- verificação da vedação da gaxeta do eixo; 

- ajuste da prensa gaxeta; 

- lubrificação dos mancais. 

Válvulas de Controle, ajuste e bloqueio 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externos; 

- verificação do correto funcionamento; 

- verificação de vazamento (inspeção visual); 

- ajuste da pressão da gaxeta; 

- verificação da haste. 
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Filtros de Água 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externa; 

- limpeza da tela; 

- verificação dos danos na tela. 

Tubulações, Tampas de Expansão e Acessórios 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão, vazamento e perfeita 
fixação; 

- verificação dos danos no isolamento (inspeção visual); 

- verificação dos danos nos termômetros; 

- verificação dos danos nos manômetros; 

- verificação dos danos nas juntas de expansão (inspeção visual); 

- verificação dos o nível de líquido (no tanque de expansão); 

- ajuste do nível de líquido (no tanque de expansão); 

- purgação do ar do sistema; 

- repintura. 

Elementos de Acionamento / Transmissão 

Motores 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- verificação do sentido da rotação; 

- verificação do ruído nos mancais; 

- lubrificação dos mancais; 

- verificação da correta instalação dos protetores(segurança); 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Correia 

- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste; 

- verificação da tensão e alinhamento; 

- ajustes; 

- substituição das correias; 

- verificação da correta instalação e fixação dos protetores; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 
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Acoplamento 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- verificação da temperatura; 

- troca do lubrificante; 

- verificação da correta instalação do protetor; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Redutores 

- verificação da existência de sujeira, danos, ruídos eperfeita fixação; 

- troca do óleo; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Quadros de Força e Comando 

Sistema de Comando Elétrico 

- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais; 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento; 

- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas; 

-verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e 
componentes indicados; 

- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e 
componentes indicadores; 

- verificação dos alarmes visíveis e audíveis; 

- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relês, a 
exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste etc.; 

- verificação da ação das chaves elétricas e dispositivos de controle, a 
exemplo: termostato anti-congelamento; 

- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: 
protetor térmico; 

- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a 
exemplo: relê de tempo; 

- verificação das funções de controle manual, automático e remoto; 

- recalibração. 
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Sistema de Comando Pneumático 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do nível de óleo do compressor; 

- restauração do nível de óleo do compressor; 

- troca do óleo do compressor; 

- verificação a correta operação do compressor; 

- verificação da correta operação dos dispositivos de controle e segurança; 

- recalibração dos dispositivos de controle e segurança; 

- verificação da correta operação do sistema automático de drenagem; 

- drenagem do reservatório de ar comprimido; 

- verificação da existência de sujeira no filtro; 

- limpeza do filtro; 

- exame do filtro; 

- verificação da correta operação do desumidificador; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Ventilação Mecânica 

Compressores 

- verificação da temperatura dos mancais dos compressores(no caso de 
compressor centrífugo); 

- limpeza externa; 

- teste de vazamento. 

Ventiladores 

- verificação da existência de acumulo de sujeira, danos,corrosão e perfeita 
fixação; 

- verificação do balanceamento do rotor; 

- verificação da correta operação do ajuste das pás; 

- verificação do ruído dos mancais; 

- lubrificação dos mancais; 

- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis; 

- verificação da correta operação dos amortecedores devibração; 
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- verificação da correta instalação dos protetores(segurança); 

- verificação da correta operação dos controles de vazão; 

- verificação da operação do dreno de água; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Filtros de ar  

Secos 

- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos ecorrosão; 

- medição do diferencial de pressão; 

- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura; 

- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável); 

- substituição do elemento filtrante; 

- limpeza do conjunto. 

Embebidos em Óleo 

- verificação da existência do acumulo a sujeira, danos e corrosão; 

- medição do diferencial de pressão; 

- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura; 

- lavagem do filtro com utilização de produto desengraxante e inodoro; 

- para elemento filtrante seco, pulverização de óleo (inodoro) e escorrimento, 
mantida uma fina película deóleo; 

- limpeza do conjunto. 

Componentes de Distribuição e Difusão de Ar 

Venezianas Externas 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Grelhas e Difusores 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- ajustes adequados; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

 “Damper” Corta Fogo 

- verificação do certificado de teste; 
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- verificação da existência de sujeira nos elementos defechamento e trava, e 
seu funcionamento; 

- verificação da existência de sujeira nos elementos dereabertura; 

- substituição dos elementos de reabertura; 

- verificação de interferências no seu funcionamento; 

- verificação do posicionamento correto do indicador deposição; 

- limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura. 

“Dampers” de Gravidade (Venezianas Automáticas) 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do seu acionamento mecânico; 

- lubrificação dos mancais; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Dutos e Caixa Pleno para o Ar 

- verificação da existência de sujeira (interna e externa), danos e corrosão; 

- verificação das portas de inspeção quanto à vedação e estanqueidade do ar 
em operação normal; 

- lubrificação das partes móveis dos distribuidores de ar; 

- verificação da existência de danos na isolação térmica (inspeção visual); 

- verificação da estanqueidades das conexões. 

Elementos de Acionamento / Transmissão 

Motores 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- verificação do sentido da rotação; 

- verificação de ruído nos mancais; 

- lubrificação dos mancais; 

- verificação da correta instalação dos protetores (segurança); 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Correia 

- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste; 

- verificação da tensão e o alinhamento; 
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- ajustes; 

- substituição das correias; 

- verificação da correta instalação e fixação dos protetores; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Acoplamento 

- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação; 

- verificação da temperatura; 

- troca do lubrifi cante; 

- verificação da correta instalação do protetor; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Redutores 

- verificação da existência de sujeira, danos, ruídos e perfeita fixação; 

- troca do óleo; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Quadros de Força e Comando 

Sistema de Comando Elétrico 

- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais; 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento; 

- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas; 

- verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e 
componentes indicados; 

- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e 
componentes indicadores; 

- verificação dos alarmes visíveis e audíveis; 

- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relês, a 
exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste etc.; 

- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: 
protetor térmico; 

- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a 
exemplo: relê de tempo; 
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- verificação das funções de controle manual, automático e remoto; 

- recalibração. 

Sistema de Comando Pneumático 

- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão; 

- verificação do nível de óleo do compressor; 

- restauração do nível de óleo do compressor; 

- troca do óleo do compressor; 

- verificação da correta operação do compressor; 

- verificação da correta operação dos dispositivos de 

controle e segurança; 

- recalibração dos dispositivos de controle e segurança; 

- verificação da correta operação do sistema automáticode drenagem; 

- drenagem do reservatório de ar comprimido; 

- verificação da existência de sujeira no filtro; 

- limpeza do filtro; 

- exame do filtro; 

- verificação da correta operação do desumidificador; 

- limpeza adequada para o correto funcionamento. 

Vapor 

Tubulações ( tubos, conexões, fixação e acessórios) 

- inspeção de vazamento e corrosão; 

- serviços de limpeza; 

- inspeção das válvulas de secionamento; 

- inspeção e reparo nos sistemas de segurança; 

- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição; 

- reparos de trechos e de fixações; 

- inspeção das uniões conexões x tubos; 

- pintura contra corrosão; 

- inspeção e reparo dos isolamentos térmicos; 

- inspeção e reparo das juntas de dilatação; 
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- inspeção e reparos dos purgadores, filtros, indicador de 

nível, termostatos, dispositivo de alimentação de água. 

Válvulas Reguladoras de Pressão 

- inspeção de funcionamento; 

- reparos necessários. 

Caldeira 

Os serviços de inspeção e manutenção de caldeiras deverão ser realizados de 
conformidade com a Norma NBR12177 - Instalação de Segurança de Caldeiras 
Estacionarias, recomendações do fabricante e com a portaria DNSHT-20,do 
Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho. 

A inspeção inicial deve incluir: 

- exame de prontuário; 

- exame externo; 

- exame interno; 

- ensaios de acumulação. 

A inspeção periódica deve incluir: 

- exame de prontuário; 

- exame externo; 

- exame interno. 

A responsabilidade pela correta operação e manutenção da caldeira deverá ser 
confiada exclusivamente a profissional habilitado, com conhecimentos técnicos 
e 

experiência necessária para os serviços. 

A caldeira deverá ser mantida em estado de funcionamento, isenta de 
anomalias e que possam afetar: 

- características gerais; 

- resistência e estabilidade; 

- segurança; 

- transmissão de calor; 

- temperatura; 

- resistência; 
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- vida útil da chapa e tubos; 

- circulação da água; 

- funcionamento da caldeira; 

- falha de equipamento; 

- falha humana. 

 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PODER CONCEDENTE:  

O PODER CONCEDENTE deverá 

b) Avaliar e indicar problemas na qualidade das instalações e sistemas;  

c) Acompanhar e avaliar o trabalho de conservação e manutenção dos 
ambientes e sistemas;  

d) Acompanhar e monitorar as ocorrências registradas no Sistema de 
Manutenção;  

e) Auxiliar a CONCESSIONÁRIA na classificação das manutenções dos 
sistemas pela sua complexidade e urgência.  
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Apêndice XV - Especificações Técnicas Particulares para Execução 
dos Serviços de Informática 

 

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Prestar serviço de tecnologia de informação e comunicação provendo estrutura 
computacional adequada, hardwares, softwares, rede de comunicação, 
insumos, service desk, assim como realizando as intervenções técnicas 
necessárias ao funcionamento de todo o sistema. 

 

ESCOPO DO SERVIÇO 

Os serviços envolvidos abrangem: 

• Sistema de informação hospitalar  

• Central de serviços 

• Rede de comunicação 

o Interna, rede lógica de dentro da UNIDADE HOSPITALAR, ou 
seja, a intranet 

o Externa, compreendendo a comunicação para fora da unidade 
hospitalar, ou seja, a internet 

• Microinformática 

• Datacenter 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR  

A CONCESSIONÁRIA deve prover uma ferramenta de alta qualidade, segura, 
que possa apoiar o PODER CONCEDENTE na gestão da clínica incluindo 
registro da história clínica, exame físico do paciente, solicitação de exames e 
prescrições, configurando-se no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), de 
acordo a Resolução CFM Nº 1638/2002, obedecendo aos padrões de 
segurança e confidencialidade. 
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A CONCESSIONÁRIA deve garantir que o Prontuário Eletrônico permita o 
armazenamento e o compartilhamento seguro das informações do paciente. 

Os documentos eletrônicos gerados através do sistema de informação, tais 
como Anamnese, Exame Físico, Prescrição médica e de outros profissionais, 
Resultado de exame laboratorial, Laudo de exame de imagem e Anotações de 
enfermagem, etc., deve ser utilizada a Certificação Digital padrão ICP-Brasil 
necessária para validar a assinatura do profissional e garantir a sua 
integridade, conforme a Resolução CFM Nº 1821/2007. 

O sistema HIS deve permitir a incorporação de toda documentação em papel, 
desde a solicitada na admissão do paciente, tais como, documentos de 
identificação pessoal, bem como laudos, exames, dentre outros. 

O sistema de informação deve possuir Certificação SBIS/CFM. 

A CONCESSIONÁRIA deve adotar o modelo paperless, operando em uma 
plataforma informatizada que cobrirá todos os processos de atendimento do 
paciente, desde a entrada na UNIDADE HOSPITALAR até a prescrição feita 
pelo médico, com o objetivo de reduzir custos com desperdício de materiais e 
medicamentos, e uma gestão hospitalar de excelência, potencializando a 
qualidade do atendimento prestado aos cidadãos. 

Os processos de atendimento do paciente, que devem estar automatizados, 
deverão ser apoiados por módulos específicos do sistema de informação, 
agrupados nas seguintes funcionalidades: 

1. Área Assistencial/Clínica 

• Prontuário eletrônico: É o centro agregador da informação e 
processos do paciente, englobando funcionalidades como: 

� Cadastrar os dados demográficos do paciente; 

� Registrar a informação clínica histórica do paciente 
(antecedentes, exame físico, lista de problemas, diagnóstico 
médico, diagnóstico de enfermagem, etc.); 

� Efetuar e registrar as diferentes prescrições (medicamentos, 
cuidados, dietas, exames, etc.) durante o seu processo de 
atendimento e acompanhamento da sua condição de saúde; 

� Disponibilizar ao pessoal assistencial laudos e imagens 
(solicitados ou não pelo Prontuário) dos exames e provas 
realizadas pelo paciente, sem a necessidade de recorrer 
fisicamente a estes documentos (integração com sistemas de 
informação da área de Imagem) 
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� Deverá disponibilizar a informação em tempo real, deverá ser 
incremental (incorporando informação do paciente ao longo da 
sua vida) e integrado com o prontuário físico. 

• Prescrição Eletrônica: A prescrição é um processo central à 
prestação de cuidados ao paciente, seja de medicamentos, de 
exames, dietas, procedimentos, etc. 

� A prescrição realizada ao paciente deverá ser efetuada 
através do Prontuário Eletrônico, tornando o processo mais 
rápido e confiável, evitando interpretações incorretas ou falta 
de clareza nos pedidos ou intervenientes 

� Deve permitir a visualização de prescrições anteriores e 
atuais, protocolos de administração, prescrição detalhada dos 
medicamentos (via, medida, dose), dietas, exames e 
procedimentos... 

� Deve permitir acompanhar o estado de todos as solicitações 
efetuadas, num mapa claro do plano terapêutico do paciente. 

� Deve permite articular os diferentes sistemas e processos com 
os diversos departamentos aos quais são solicitados exames, 
medicamentos ou serviços. 

• Estação de trabalho do pessoal médico: É a ferramenta de apoio à 
gestão da agenda e atividades do médico, bem como ter disponíveis 
as ferramentas necessárias à prestação de cuidados nas atividades 
de consultas, visita aos pacientes em internação e à realização de 
atos técnicos. 

� Deve dispor de uma ferramenta única para o médico 
desenvolver todos as suas atividades, inclusive a consultas 
aos sistemas de informação de imagens (RIS/PACS), acesso 
a todas as suas ações e pacientes, mediante a facilitação da 
anamnese, do registro de observações clinicas, consulta e 
gestão de protocolos clínicos para apoio da sua atividade, 
codificação de atos e diagnósticos, visualização de informação 
contida no prontuário eletrônico (dados estáticos e dados 
clínicos e resultados de exames e imagens), conhecimento 
das informações registradas pela equipe de enfermagem, a 
possibilidade de prescrição eletrônica (e acompanhamento de 
todas as prescrições existentes, incluindo as prescrições de 
imagem), e a geração de todos os processos de suporte 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

assistencial administrativos como as altas, os relatórios 
médicos etc. 

• Estação de trabalho do pessoal de Enfermagem: Para a gestão do 
trabalho diário do pessoal de enfermagem, a nível do monitoramento 
da sua carga de trabalho e do apoio às atividades 
assistenciais/clinicas, o sistema de informação deverá ser uma 
ferramenta prática na gestão das tarefas do pessoal de enfermagem, 
permitindo: 

� a definição e consulta das tarefas em cada turno e para cada 
paciente (priorizando e alertando tarefas urgentes ou que se 
deverão sobrepor a outras); 

� a monitorização do estado dos pacientes e sua evolução, 
mantendo um registro efetivo e conseqüente de observações 
relativas ao estado e tratamentos do paciente, sempre 
integrado com o prontuário eletrônico; 

� a visualização dos pisos de internação e gestão de leitos, 
possibilitando a criação de planos padronizados ou protocolos 
de cuidados;  

� auxiliar na administração e solicitação/registro de 
medicamentos e outros materiais; 

� permitir a visualização e coleta de amostras 

2. Suporte clínico/departamental 

• Centro Cirúrgico 

Em um centro cirúrgico existem especificidades processuais que 
devem ser contempladas na informatização, permitindo: 

� Gestão da agenda cirúrgica: mapa cirúrgico, disponibilidade de 
espaços, e informação relativamente aos requerimentos pré-
operatórios que poderão condicionar a realização da 
intervenção (provas pré-operatórias, ...), e articulação com 
pós-operatório (recuperação, internação ou alta); 

� Programação das intervenções: reservando os recursos, 
desde a sala de operações, aos recursos humanos, e 
materiais necessários (kits cirúrgicos, ...); 

� Monitorização do processo cirúrgico e estado clínico do 
paciente; 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

� Registro de atividade, tempos e consumos, melhorando a 
previsão e ocupação cirúrgica, bem como otimizando os 
consumos realizados. 

• Emergência/Urgência 

Na área de emergência/urgência, o sistema de informação deverá 
prestar apoio ao nível de: 

� Gestão administrativa dos pacientes atendidos na área de 
urgências (admissão e cadastrado) 

� Organização do atendimento mediante o estabelecimento de 
critérios de triagem/classificação de risco. 

� Organização dos processos internos de trabalho dos 
profissionais desta área, incluindo a gestão do processo pós-
atendimento urgente (alta, re-encaminhamento a internação, 
etc.), permitindo o estabelecimento de protocolos e alarmes 
clínicos. 

� Deverá ser disponibilizada aos profissionais a possibilidade de 
aceder ao prontuário com todas as informações necessárias 
às decisões para o seu tratamento. 

� Deverá permitir o acompanhamento dos processos 
administrativos, como a faturação dos atos, registro de 
consumos, etc. 

• Farmácia 

Para a gestão da distribuição de medicamentos para as áreas 
assistenciais solicitantes, o sistema de informação deverá: 

� Apoiar a organização e gestão das solicitações, a gestão da sua 
dispensação e doseamento, priorização, apoio no processo de 
fabricação de medicamentos, etiquetagem e embalagem. 

� Disponibilizar a visualização da agenda e carga de trabalho de 
todo o pessoal assignado ao departamento. 

� Apoiar a gestão de estoques, e outros aspetos relacionados com 
a gestão do medicamento e sua dispensação. 

• Laboratório 

Para a gestão informatizada e automatizada dos serviços de 
laboratório de análises clínicas em todas as suas etapas, 
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� Desde o atendimento ao cliente (e informação acerca dos dados 
do paciente), coleta e identificação das amostras, produção de 
resultados, emissão de laudos, entre outros. 

� Cadastro prévio de todos os exames realizados pelo laboratório e 
coordenação das datas de entrega de resultados de acordo com 
os passos e tempos necessários. 

� A área de Laboratório deverá estar integrada ao Prontuário 
Eletrônico, permitindo aceder a todos os resultados e relatórios 
desde qualquer ponto de acesso do sistema informático, e com a 
área de prescrição/estação de trabalho médica para a solicitação. 

• Anatomia Patológica 

O sistema de informação deve possibilitar a gestão do serviço e 
exames de anatomia patológica, em todas as suas etapas, desde a 
recepção da amostra à produção de resultados e emissão de laudos: 

� Registro e controle detalhado de todas as análises das amostras 

� Circulação de informação necessária criada na Prescrição, entre 
o médico solicitador e o médico patologista.  

� A área de Anatomia Patológica deverá estar integrada ao 
Prontuário Eletrônico, permitindo aceder a todos os resultados e 
relatórios desde qualquer ponto de acesso do sistema 
informático, e com a área de prescrição/estação de trabalho 
médica para a solicitação. 

• Hemoterapia e banco de sangue 

Para a gestão dos processos relacionados com o serviço de 
hemoterapia e banco de sangue, o sistema de informação deverá 
disponibilizar: 

� Registro de doações e cadastrado do doador, e gestão do 
atendimento. 

� Gestão de produtos de sangue: solicitações de 
hemocomponentes (reservas, prioridades, ...), apoio na gestão de 
estoque, classificação e etiquetagem, etc. 

3. Gestão e administração do paciente 

• Admissão e gestão do internamento/leitos 
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A admissão e gestão do internamento/leitos é uma área importante 
no suporte à atividade assistencial e no apoio à gestão deste 
recurso, portanto, o sistema de informação deverá conter 
funcionalidades: 

� Para apoio na gestão do atendimento ao paciente no que diz 
respeito à sua entrada na UNIDADE HOSPITALAR (admissão e 
cadastrado dos pacientes), movimentações internas até ao 
processo de alta e articulação com os mecanismos de 
autorização necessários (AIH do SUS). 

� Para auxiliar na gestão de leitos e da ocupação interna da 
UNIDADE HOSPITALAR em tempo real, de forma independente 
ou agregada (serviços, pisos, etc.) permitindo o estabelecimento 
de previsões de ocupação e disponibilidade (reserva de leitos e 
de lista de espera), registro do paciente em cada setor, registro 
de altas médicas e administrativas, bem como os resumos 
necessários. 

� Aceder/visualizar informação do Prontuário do paciente associada 
aos leitos, integrado às áreas que têm impacto na sua atividade, 
como o centro cirúrgico ou a emergência. 

� Em termos administrativos deverá produzir todos os formulários, 
recibos, e outros documentos necessários à admissão e 
internação do paciente, sem a necessidade de formulários físicos. 

� Deverá também auxiliar no controle (e cadastrado) das visitas aos 
pacientes internados, de acordo com a política da instituição e às 
necessidades clinicas ou pessoais dos pacientes. 

• Agendamento (consultas, exames, intervenções) e recepção 

Para o gerenciamento da agenda de exames, de serviços, de 
cirurgias e de consultas, auxiliando na coordenação, agendamento e 
gestão de profissionais e unidades, disponibilizando sempre a 
informação previamente registrada no Prontuário Eletrônico, o 
sistema de informação: 

� Deverá permitir o mapeamento e calendarização das diferentes 
áreas ambulatórias, e criar listas de espera para o atendimento 

� Possibilitar a marcação e visualização de agenda mediante 
diferentes perspectivas 

� Permitir notificações aos pacientes por sms ou email  
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� Deverá produzir todos os documentos necessários ao 
processamento dos atos e respectivo faturamento, bem como 
comprovar a cobertura do paciente das prestações solicitadas. 

� Deverá permitir a marcação, agendamento, ou transferência de 
um conjunto elevado de consultas para outra instituição, médico, 
ou para outras datas, ou para outras datas. 

� Deverá permitir efetuar o agendamento tanto por sector, como 
através de uma central de agendamentos. 

• Listas de Espera 

� O sistema de informação deve contemplar a gestão das listas de 
espera de admissão de pacientes de internamento e de consultas 
ambulatoriais/procedimentos cirúrgicos, exames, etc. 

� Criação de listas, prioridades, e relacionamento com outras listas 
de espera, da mesma instituição ou de outras instituições. Esta 
funcionalidade dever ser especialmente acessível no nível central 
(SESAB) para a compreensão e gestão de pacientes em espera, 
articulando procura e recursos disponíveis através da regulação, 
devendo também disponibilizar um sistema de alertas, cálculo de 
tempo de permanência nas listas, emissão de correspondência, 
etc. 

4. Suporte NÃO ASSISTENCIAIS 

• Faturamento e Gestão de Autorizações 

Para apoiar as atividades de Faturamento:  

� Parametrização e controlo das regras contratuais entre a 
UNIDADE HOSPITALAR e os diferentes convênios e planos de 
clientes (coberturas, exigências, taxas, diárias etc.) 

� Definição de Kits (materiais, medicamentos, procedimentos, 
etc.) com composição por convênio, plano e via de acesso; 
estimação de custos e cálculo dos consumos realizados para o 
correto faturamento. 

� Suporte nas diferentes fases do processo de faturamento, 
desde emissão de fatura, auditoria, pré-glosa/glosa, remessa, etc. 

Para apoiar a gestão de autorizações de procedimentos 

� Integração com os sistemas do DATASUS para a gestão das 
autorizações/requerimentos AIH (Autorização de Internação 
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Hospitalar), APAC (Autorização Procedimentos Alto Custo) e BPA 
(Boletim de Produção Ambulatorial), sem necessidade de 
redundâncias na criação e emissão de laudos das receptivas 
autorizações. 

• Controle Infecção Hospitalar - CCIH, Central Material Esterilizado - 
CME e SAME 

O sistema de informação deverá: 

� Apoiar a gestão do serviço de C.C.I.H, no registro e 
disponibilização de informação referente a situações de infecção 
hospitalar, nos diferentes procedimentos assistenciais. 
Proporcionando também relatórios e estatísticas para a gerência. 

� Permitir gerenciar o controle dos materiais esterilizados para o 
seu uso tanto na área operatória como nos procedimentos de 
enfermagem. 

� Apoiar a gestão e o acesso aos históricos clínicos físicos e 
respectivo arquivamento e movimentações, apoiando no processo 
de digitalização/informatização parcial ou total dos mesmos. 

• Hotelaria (Nutrição, Limpeza e Rouparia) 

O sistema de informação deverá: 

� Permitir gerenciar a informação nutricional das dietas dos 
pacientes (dietas orais, enterais, pediátricas, parenterais, etc.), 
articulando com a área de cozinha e geração de pedidos de 
compras de produtos. Integrado à prescrição eletrônica.  

� Apoiar a gestão da limpeza dos leitos, articulando informação 
entre as diferentes equipes de profissionais e gestão das 
limpezas de roupas; 

5. Gerencial (suporte administrativo e estratégico) 

• Área econômico-financeira 

O sistema de informações deverá apoiar as seguintes áreas, 
realizando a integração com sistemas corporativos obrigatórios do 
Estado da Bahia 

� Contas a pagar: para o controle e automatização dos pagamentos 
e baixa de títulos a pagar aos diferentes fornecedores de forma 
eficiente e segura, e sempre que possível mediante meios 
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eletrônicos. Auxilia no controle de adiantamentos a fornecedores 
e pagamento de impostos também. 

� Contas a receber: para o controle e gerenciamento dos 
pagamentos a receber pela UNIDADE HOSPITALAR, apoiando 
na gerencia dos recebimentos de particulares e convênios 
(fracionamentos, datas de recebimento, acompanhamento e 
negociação de glosa). 

� Fluxos de Caixa e Tesouraria: para auxiliar na gestão das 
decisões sobre a situação financeira, permitindo realizar relatórios 
e obter informações acerca das movimentações de dinheiro em 
determinado período; facilitar o controle dos recebimentos e 
pagamentos diários disponibilizando informações gerenciais de 
tesouraria, para prover em caixa ou nos bancos recursos 
suficientes para os compromissos diários. Auxilia na definição e 
estabelecimento das caixas, a gestão de usuários, e no controle 
da informação financeira proveniente de todas as áreas 
departamentais; controlar as movimentações bancárias e 
conciliação bancária. Registro e identificação dos movimentos no 
sistema para melhor controle das transações bancárias de 
diferentes bancos realizadas a débito e a crédito.  

� Contabilidade: para a geração de demonstrativos e informações 
contábeis exigidas por legislação (razão, diário, balanço, entre 
outros); possibilidade de integração de vários estabelecimentos. 

� Controle Patrimonial: no apoio ao gerenciamento dos bens 
patrimoniais da UNIDADE HOSPITALAR, permitindo o seu 
cadastrado, baixa, inventariação, movimentação, conhecimento 
da sua depreciação, entre outros. 

� Controle de Projetos de Investimento e Orçamentos: disponibiliza 
as ferramentas de criação, controle e execução dos projetos de 
investimento e respectivos orçamentos. Deverá auxiliar aos 
responsáveis de cada área ou iniciativa na criação de estudos de 
viabilidade dos projetos de investimentos propostos bem controlar 
o seu cumprimento (numa perspectiva de calendário, 
intervenientes e custos) e acompanhar eventuais desvios. 

� Contabilidade gerencial – Custeio: para o apuramento e análise 
dos custos gerados na UNIDADE HOSPITALAR, a partir de 
diferentes perspectivas, mediante a identificação e repartição de 
custos por centros de custo, podendo apurar custos totais, 
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médios ou unitários, por áreas, departamentos ou chegar a custos 
por procedimentos; apoio à gestão na interpretação e repartição 
dos custos da sua organização refletidos nas atividades 
realizadas, não apenas os custos diretos mas também os custos 
indiretos imputados de setores de apoio (área administrativa, 
consumos gerais da UNIDADE HOSPITALAR, entre outros); para 
permitir também a valorização ou receitas da atividade e apurar 
resultados (finais ou para utilização interna) das diferentes áreas, 
departamentos ou processos. 

• Logística, Engenharia Clínica e Hospitalar  

O sistema de informações deverá apoiar as seguintes áreas, 
realizando a integração com sistemas corporativos obrigatórios do 
Estado da Bahia 

� Almoxarifado: controle de entradas e saídas dos itens de 
almoxarifado na instituição e agilização do processo de 
suprimento dos diferentes pedidos aos vários setores 
hospitalares; apoio no processo de requisição (grau de 
automatização) e definição de regras de solicitação e aceitação. 

� Estoque: para o correto cadastramento e consulta dos itens em 
estoque, gestão de inventariado, controle de quantidades e 
validades, criação de Kits de materiais, valorização de estoques, 
automatização de ressuprimentos; possibilita consultas e criação 
de relatórios em tempo real acerca do status de estoques 

� Compras e licitações: para o planejamento, execução e controle 
do processo de compras e processos licitatórios da instituição. 
Para aumentar a sua eficiência mediante a criação de automação 
e apoio na gestão das solicitações de cada setor ou área e 
definindo critérios para a sua centralização (permitindo a criação 
de centrais de compras); permite a padronização de itens e 
aprovação dos diferentes pedidos. 

� Engenharia Clínica e Hospitalar (Manutenção): gerir o processo 
de manutenção dos equipamentos dos hospitais, assegurando o 
correto cadastramento dos equipamentos e controle de 
manutenções preventivas, bem como agilizar o processo de 
manutenção corretiva articulando com o serviço solicitante e 
disponibilizando informações para a gestão acerca de 
tempo/custo de imobilização dos mesmos. 

• Gestão estratégica e qualidade 
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O sistema de informações deverá apoiar as seguintes áreas: 

� Business Intelligence: apoio ao planejamento estratégico 
mediante a articulação de objetivos estratégicos, métricas, 
resultados a obter e medidas a adotar para alcançar os objetivos 
propostos, possibilitando o estabelecimento de indicadores-chave 
para a avaliação de desempenho clínicos/assistenciais, 
financeiros, administrativos, etc., adaptados a cada instituição em 
função das suas características e das suas linhas de orientação 
estratégica. Acompanhamento do cumprimento de iniciativas 
definidas pelo planejamento estratégico; possibilidade de criação 
de relatórios desde os diferentes módulos existentes na 
informática hospitalar e de qualquer banco de dados. Relatórios 
personalizáveis com possibilidade de exploração da informação 
em tempo real mediante gráficos e painéis de análise. 
Possibilidade de parametrização destes relatórios e a partilha do 
acompanhamento dos indicadores e outras informações a 
sectores ou elementos com responsabilidades específicas. 

� Qualidade: suporte na gestão da qualidade, englobando 
processos de certificações de qualidade, auditoria de qualidade 
interna, mecanismos de gestão de atendimento aos clientes. 

• Gestão de Recursos Humanos 

A nível da gestão de recursos humanos, o sistema de informações 
deverá realizar a integração com sistemas corporativos obrigatórios 
do Estado da Bahia e contemplar atividades como: 

� Administração de pessoal (admissão, demissão, documentos; 
processamento de salários, gestão de férias, folha de pagamento, 
impostos, gestão jurídica, etc.) 

� Gestão de horários e controle de ponto 

� Formação, progressão de carreira, avaliação de desempenho 

� Recrutamento e seleção, medicina ocupacional e segurança no 
trabalho 

� Gestão de remunerações e ornamentação 

� Subcontratações 

Os padrões de interoperabilidade deverão obedecer integralmente a portaria do 
Ministério da Saúde, portaria nº 2.073, de 31 de agosto de 2011 e outras que 
vierem a alterá-la ou substituí-la, o que poderá ensejar novos ajustes.  
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Os padrões para troca de informações e integrações entre sistemas deverão 
ser compatíveis com a alimentação dos Módulos de Captação e 
Processamento do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação - SISRCA que 
visa gradativamente integrar os sistemas de informação sob a gestão do 
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle e outros sistemas com os 
quais há correlação no âmbito do Ministério da Saúde. 

O sistema deve possibilitar a interoperabilidade com outros sistemas da rede 
assistencial de saúde sob gestão estadual, incluindo sistemas específicos de 
serviços de imagem, dentre outros. 

O sistema HIS deve permitir a interoperabilidade com os sistemas de 
informação do Ministério da Saúde, sistemas corporativos do estado, 
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, sistemas de outras 
concessionárias de PPP que operem no Instituto Couto Maia, provendo 
interface que possibilite a alimentação de outros instrumentos informatizados 
de controle e regulação das esferas municipal, estadual e federal que a 
UNIDADE HOSPITALAR está submetida: 

• Os SIS – Sistema de Informação em Saúde do DATASUS 

• SIMPAS – Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do 
Estado da Bahia  

• FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
do Estado da Bahia) 

• SIRH – Sistema de Recursos Humanos 

• SISP - Sistema de Protocolo 

• SIAP - Sistema de Administração de Patrimônio 

O sistema de informática implantado deverá ser configurado de forma emitir 
relatórios trimestrais de todos os indicadores que compõem o ÍNDICE DE 
DESEMPENHO do CONTRATO. O sistema deve permitir auditoria dos dados 
de maneira que o verificador independente possa se certificar da validade e 
coerência dos relatórios apresentados. 

 

CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK)  

A Central de Serviços (Service Desk) tem como função prover suporte de 
primeiro, segundo e terceiro nível ao usuário dos recursos de tecnologia de 
informação e comunicação e também gerenciar os níveis de todos os serviços 
de TIC prestados à UNIDADE HOSPITALAR, configurando-se assim, o ponto 
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de contato entre os serviços de TIC da UNIDADE HOSPITALAR e os seus 
USUÁRIOS. 

A Central de Serviços, por meio de um sistema informatizado de Gestão de 
Chamados, exerce as atividades de receber, classificar, priorizar, gerenciar e 
responder as solicitações e chamados relacionados a estes serviços, tratando-
os em um dos três níveis de atendimento detalhados neste documento, 
oferecendo suporte remoto (web, e-mail e telefone) e local, registrando a 
abertura, progresso, fechamento (condicionado à solução do problema) e 
avaliando a qualidade do atendimento dos chamados. 

A definição dos níveis de atendimentos e a classificação dos níveis de 
prioridade serão detalhados no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS. 

É responsável também em fazer a gestão e inventário dos ativos de tecnologia, 
fazer o gerenciamento de softwares dos equipamentos de microinformática, 
promover os upgrades necessários e aplicar e monitorar as políticas de 
Tecnologia da Segurança da Informação em consonância com as normas do 
Governo do Estado da Bahia. 

 

Modelo de Operação  

A Central de Serviços deverá operar 24 horas por dia, ininterruptamente. O 
modelo de atendimento deverá ser divido em três camadas (níveis) 
hierarquizadas de acordo com a complexidade do chamado. 

O software de gestão de ativos deve ser capaz de gerenciar de forma 
centralizada e automatizada os dispositivos conectados à rede de dados local, 
contendo as seguintes funcionalidades mínimas:  

• Interface web, acesso remoto e multiusuário;  

• Acesso às informações de hardware e software; 

• Inventário automatizado de hardware e software; 

• Gerenciamento centralizado; 

• Análise de performance e capacidade; 

• Distribuição e remoção automática de software, patches e arquivos; 

• Identificar a instalação de softwares não-autorizados; 

• Gerenciar dispositivos de rede através do protocolo SNMP (Simple 
Network Management Protocol) 
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Descrição dos Serviços 

A CONCESSIONÁRIA deve: 

a) Elaborar, apresentar e executar o MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS; 

b) Receber os chamados, servindo como ponto único de contato com os 
usuários de serviços de TIC;  

c) Registrar todas as requisições de serviço, incidentes e eventos;   

d) Fazer a categorização e priorização para cada requisição de serviço, 
incidentes e eventos em comum acordo com o PODER CONCEDENTE;  

e) Solucionar os incidentes e acompanhar incidentes de fornecedores 
externos;   

f) Manter os usuários informados do estado e progresso de suas 
requisições de serviços;  

g) Agir de maneira pró-ativa para encontrar a causa raiz do incidente de 
forma a solucionar o problema;  

h) Monitorar e fazer o controle de todos os itens de configuração 
pertencentes à UNIDADE HOSPITALAR e ao CENTRO DE ESTUDOS;  

i) Controlar os eventos de parada necessários para manutenção dos 
serviços de Rede interna, Sistema de telefonia e Microinformática;  

j) Controlar as mudanças necessárias nos serviços de TIC;  

k) Fornecer informações gerenciais, como relatórios de chamados e 
estatísticas relacionadas;  

l) Fornecer todos os insumos necessários para o desenvolvimento das 
atividades da central de serviços;  

m)  Manter a composição de uma equipe local mínima de forma a atender a 
todos os chamados dentro dos níveis de serviço mínimo apresentados. 

n) Definir e rever periodicamente sua capacidade de trabalho para se 
adequar ao nível de serviço;  

o) Manter os operadores da central de serviços cientes dos níveis de 
serviço a serem cumpridos.  

p)  Comprometer-se a fazer o fechamento de todas as requisições de 
serviços técnicos no instante da sua conclusão.  
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q) Informar os números dos telefones de contato a serem utilizados para a 
abertura e fechamento das requisições para as situações em que o uso 
do sistema de atendimento via web não for possível.   

r) Disponibilizar através de meio eletrônico, todos os relatórios onde 
estarão demonstrados os dados relativos aos atendimentos ocorridos no 
mês, constando inicialmente: áreas da UNIDADE HOSPITALAR 
atendidas, dados das requisições (identificação da demanda), horários, 
deslocamentos, pendências, custos, identificação dos técnicos.  

s) Elaborar e executar planos de treinamento contínuo dos profissionais 
com o objetivo de mantê-los atualizados e aptos a atender às 
requisições com agilidade, rapidez, técnica apurada e conhecimento 
técnico no assunto, estando permanentemente sintonizados com as 
reais necessidades da UNIDADE HOSPITALAR; 

t) Executar os seguintes serviços  

 i. Operação da Central de serviços;  

 ii. Gerenciamento de incidentes;  

 iii. Gerenciamento de problemas;  

 iv. Gerenciamento de configuração;  

 v. Gerenciamento de mudanças;  

 vi. Gerenciamento de liberação.  

A CONCESSIONÁRIA deve prover colaboradores com diferentes perfis 
profissionais de modo a terem capacidade de:  

a) Coordenar os recursos de TIC disponibilizados para atender à 
UNIDADE HOSPITALAR;  

b) Participar de reuniões junto às gerências e áreas operacionais da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

c) Gerenciar conflitos entre os usuários atuando de forma eficiente, 
estabelecendo um relacionamento de parceria e confiança entre o 
usuário e a CONCESSIONÁRIA, garantindo assim o nível de 
satisfação do mesmo;  

d) Gerar relatórios Mensais de análise gerencial, definidos em 
comum acordo com o PODER CONCEDENTE. 

 

Instruções básicas Administrativas do Serviço 
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A gestão dos serviços de tecnologia deverá considerar as melhores práticas de 
ITIL – Information Technology Infrastructure Library: 

Para atingir os objetivos previstos, a central de serviços deve participar integral 
e diretamente das práticas testadas e aprovadas pela comunidade 
internacional, em especial o conjunto de regras e dos processos referenciados 
no ITIL (Information Technology Infrastructure Library) relativos ao 
gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de 
nível de serviço, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de configuração 
e gerenciamento de liberações, todos disciplinados pela biblioteca ITIL. 

Os profissionais, no cumprimento das suas atividades, deverão manter a 
qualidade na execução dos serviços adotando práticas de clareza, objetividade 
e correção gramatical da linguagem e conformidade com o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

REDE DE COMUNICAÇÃO 

A rede lógica estruturada da UNIDADE HOSPITALAR deve estar em 
conformidade a uma Rede lógica estruturada de voz e dados baseada nas 
especificações definidas pela ABNT e EIA/TIA conforme a legislação vigente: 

• NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de 
cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;  

• ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 – Cooper Cabling System Workgroup – 
Category 6 – draft 10;  

• ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard;  

• EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunications 
Pathways and spaces;  

• EIA/TIA-607 – Commercial Building Grounding / Bonding requirements;  

 

Rede Wireless  

A CONCESSIONÁRIA deve prover rede de wireless com função complementar 
à rede cabeada e irá suprir pelo menos as necessidades identificadas abaixo: 

• Garantir acesso à rede para notebooks e outros equipamentos de 
computação móvel, de usuários internos ou visitantes;   

• Garantir mobilidade aos usuários por todo o ambiente da UNIDADE 
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HOSPITALAR;  

• Garantir roaming para usuários em movimento com a transição 
automática de sinal entre os APs sem perda de sinal;  

• Garantir que todas as funcionalidades da rede cabeada também estejam 
presentes na rede sem fio.  

A CONCESSIONÁRIA deve garantir a disponibilidade e qualidade de toda a 
infraestrutura de Rede e de Telecomunicações IP, além de atender as 
solicitações dos usuários, prestar assistência técnica e suporte técnico quando 
necessário através das aberturas de chamado junto ao Service Desk.  

Para o pleno atendimento dos níveis de serviço por parte da 
CONCESSIONÁRIA, a mesma deve prover de modo pró-ativo atualizações de 
sistema operacional dos ativos de rede, software de gerência, firmwares e 
outros elementos essenciais ao bom e seguro funcionamento dos serviços 
prestados.  

As manutenções programadas, incluindo os ajustes nos equipamentos, que 
possam vir a causar inoperância e/ou indisponibilidade nos serviços deverão 
ser alinhadas com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência com o PODER 
CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA deve garantir a substituição imediata de equipamentos 
no caso de falha, realizando a troca ou reparo do aparelho defeituoso, 
garantindo a não interrupção das atividades do servidor afetado.   

 

DATACENTER 

O Datacenter deverá abrigar todos os aplicativos da UNIDADE HOSPITALAR, 
incluindo sistemas departamentais, servidores de arquivos, servidores de 
aplicação e servidores de banco de dados 

A Política de Segurança da Informação deverá seguir as definições das normas 
de segurança da informação, em conformidade com a legislação vigente, 
obedecendo aos atributos de confidencialidade , integridade, confiabilidade e 
disponibilidade. (Normas ISO_IEC-27.001 e 27.002) 

Dentre as funcionalidades previstas, estão:  

a) Suportar a operação dos sistemas de informação e demais 
aplicações de rede, atendendo a todos os requerimentos mínimos 
apresentados nos cadernos das categorias de tecnologia.  

b) Ser capaz de operar a arquitetura em 3 (três) camadas: Servidor 
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de Aplicação, Banco de Dados e Servidor de Web;  

c) Possuir switches de balanceamento de carga para os servidores;  

d) Possuir equipamentos e mecanismos de segurança para prover 
segregação total dos servidores de aplicação e base de dados 
dos acessos internos: implantação de uma DMZ (Demilitarized 
Zone);  

e) Acesso externo via Internet à sistemas específicos (ex.: sistema 
de informação hospitalar) sem utilização de VPN;  

f) Acesso à rede interna via VPN para determinados grupos de 
funcionários;  

g) Ambientes (Instâncias) separados para Desenvolvimento, 
Treinamento e Produção, para determinados sistemas de 
informação;  

h) Suportar o acesso de todas as funcionalidades operadas no data 
Center, atendendo à performance mínima exigida por cada 
aplicação;  

i) Possuir sistema de backup físico “a frio”, com capacidade de 
armazenamento de três meses.   

 

MICROINFORMÁTICA 

A CONCESSIONÁRIA é responsável por todos os equipamentos de 
microinformática necessários ao funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR, 
bem como os demais elementos componentes e, ainda, prover os serviços de 
instalação, configuração, integração e operação, por intermédio do Service 
Desk, aos sistemas de informações e demais facilidades da solução de TIC. 
Estes equipamentos deverão apresentar desempenho e confiabilidade 
compatíveis com as aplicações previstas para cada tipo de equipamento, de 
forma a facilitar e aumentar a qualidade do desempenho das funções 
assistenciais e não assistenciais. São eles: 

a) Microcomputadores  

b) Estações de Laudo de exames de imagem  

c) Thin Clients  

d) Monitores  

e) Periféricos (Mouse óptico e teclado)  
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f) Notebooks  

g) Tablet PCs (Mobile Clinical Assistant)  

h) Coletores de Dados  

i) Smart Cards  

j) Televisores  

k) Projetores  

l) Tecnologia de Código de Barras  

m) Scanner para filmes radiográficos  

n) Impressoras DRY para exames de imagem; 

o) Sistemas de videoconferência 

p) Impressoras  

q) Scanners 

Além de fornecer os equipamentos, softwares e sistemas listados, o fornecedor 
é responsável por manter constante atualização tecnológica (hardware e 
software) sempre que detectada esta necessidade (manutenção, capacidade, 
desempenho, etc.)   

Todos os equipamentos deverão ser dimensionados com base no conceito de 
paperless, sendo que o plano de distribuição e o quantitativo de equipamentos 
deve obedecer as melhores práticas, obtendo o melhor custo-benefício e sem 
comprometer as atividades da assistência ao paciente, respeitando-se o sigilo 
e a confidencialidade das informações geradas. A área administrativa da 
UNIDADE HOSPITALAR deve ser equipada com 1 (um) microcomputador por 
posto de trabalho. 

Todos os insumos necessários para a operação dos recursos de 
microinformática e sistemas correlatos deverão ser fornecidos à operação, 
incluindo os itens consumíveis de impressão dos códigos de barras e 
impressão de radiografias. 

São atividades do serviço: 

• Manter na UNIDADE HOSPITALAR funcionários capacitados para a 
realização de manutenção e suporte técnico nos equipamentos 
instalados;  

• Possuir as ferramentas e demais insumos necessários à realização da 
manutenção e suporte técnico na UNIDADE HOSPITALAR;  
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• Realizar o transporte e a reinstalação de equipamentos no interior da 
UNIDADE HOSPITALAR;  

• Promover a reposição imediata do equipamento, em caso de falha.  

• Disponibilizar e manter atualizados, de acordo com a periodicidade de 
atualizações dos fabricantes dos softwares, os equipamentos instalados 
na UNIDADE HOSPITALAR;  

• Realizar todos os ajustes técnicos que se façam necessários a fim de 
acomodar os equipamentos com as necessidades da UNIDADE 
HOSPITALAR;  

• Prover a integração dos equipamentos, como os leitores de código de 
barras e os sistemas de informação;  

• Atender as exigências de restrição e sigilo de informações da UNIDADE 
HOSPITALAR, utilizando para tal controle de acesso aos respectivos 
equipamentos fornecidos.  
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Apêndice XVI - Cronograma de Transferência e Ativação de Leitos e 
Serviços 

 
1. Considerando que a UNIDADE HOSPITALAR possui mais leitos que o antigo 
Couto Maia e que não é possível fazer a transferência de todos os pacientes 
internados de uma só vez a concessionária se organizará para disponibilizar a 
logística para a transferência de pacientes, bens e documentos do Antigo Hospital 
Especializado Couto Maia para a nova Unidade seguindo o faseamento proposto no 
Quadro 1 e tipologia do Quadro 2. 

2. A transferência dos pacientes e documento ocorrerá sempre com o 
acompanhamento de um profissional de saúde do PODER CONCEDENTE; 

3. A transferência de bens poderá contar com o acompanhamento de preposto do 
PODER CONCEDENTE; 

4. Em até 15 (quinze) dias antes do início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA as 
Partes construirão um plano de ação para a realização da transferência. 

5. A CONCESSIONÁRIA disponibilizará todos os serviços do seu escopo, sendo 
admissível apenas que o calculo do quantitativo a ser ofertado seja feito com base no 
número de leitos ativados conforme Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 - Cronograma de transferência para a nova UNIDADE HOSPITALAR 

Data  Serviços a serem transferidos 
1° dia 1. PA 

2. Ambulatórios  
3. Centro Cirúrgico 
4. Posto de coleta do laboratório 
5. Serviço de Imagem 
6. Serviço de nutrição/cozinha 
7. Serviço de lavanderia/Higiene 
8. Recepção  
9. Maqueiro 
10. Camareria 
11. Segurança Patrimonial 
12. Farmácias satélites 
13. 100 leitos prontos para utilização conforme descrição no quadro 2 
14. Posto do Almoxarifado 
15. Vigilância Epidemiológica 
16. Posto do Serviço Social 
17. Posto da informática 
18. SISREG 
19. Brinquedoteca 
20. Recursos Humanos 
21. Diretoria Geral 
22. Coordenação de Enfermagem 
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Data  Serviços a serem transferidos 
23. Diretoria Administrativa 
24. Necrotério 
25. CRIE 
26. CME 

2° dia 27. Transferência dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 
28. Transferência dos pacientes da pediatria. 

3° dia 29. Transferência das pacientes mulheres do Pavilhão Pinto de Carvalho 
4° dia 30. Transferência das pacientes mulheres do Pavilhão Gonçalo Muniz e 

isolamento 
5° dia 31. Transferência dos pacientes homens do Pavilhão Gonçalo Muniz e 

isolamento 
6° dia 32. Transferência dos pacientes homens do Pavilhão Pacífico Pereira 
7° dia 33. Transferência dos pacientes homens do Pavilhão Pacífico Pereira 

34. Transferência da CCIH 
35. Transferência do Serviço Social 
36. Transferência da Diretoria Médica 

8° dia 37. Transferência do laboratório 
38. Transferência da farmácia 

9° dia 39. Transferência do almoxarifado 
10° dia 40. Transferência do SAME e Contas Médicas 
11° dia 41. Transferência da Copel e Financeiro 
12° dia 42. Transferência do Setor de Pessoal 
13°- 20º 
dia 

43. Transferência dos arquivos 

 
 

Quadro 2 - Distribuição de ativação dos leitos por trimestre e por tipo. 

Trimestre Total de Leitos Distribuição por tipo 
1 100 41 leitos adulto  

15 leitos de pediatria 
14 leitos de isolamento adulto 
10 leitos de semi-intensiva adulto 
10 leitos de UTI adulto 
10 leitos da UTI pediátrica 

2 120 50 leitos adulto  
20 leitos de pediatria 
10 leitos de isolamento adulto 
10 leitos de isolamento pediátrico 
10 leitos de semi-intensiva adulto 
10 leitos de UTI adulto 
10 leitos da UTI pediátrica 

3 155 65 leitos adulto 
25 leitos de pediatria 
20 leitos de isolamento adulto  
10 leitos de pediatria de isolamento  
05 leitos de hospital dia  
10 leitos de semi intensiva adulto  
10 leitos de UTI adulto  
10 leitos de UTI pediátrica 
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6. Os serviços de Endoscopia Digestiva Alta, Ultrassonografia e Ecocardiografia, 
que não existem na atual estrutura das unidades serão implantados na nova Unidade 
até um ano após o seu funcionamento. A contagem do prazo deve ocorrer a partir do 
início do PERÍODO DE TRANSFERÊNCIA. Desta forma cabe ao PODER 
CONCEDENTE informar com antecedência de 5 (cinco) meses a data para início do 
funcionamento para que a CONCESSIONÁRIA disponibilize as instalações E 
equipamentos necessários ao funcionamento do setor e proceda ao treinamento dos 
profissionais do PODER CONCEDENTE. 
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ANEXO DO CONTRATO 
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1 INTRODUÇÃO  

Pela execução dos serviços contratados, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao 
recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA a ser paga pelo 
PODER CONCEDENTE, observadas as condições e regras presentes neste 
ANEXO.  

2 INÍCIO DO PAGAMENTO  

O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA relativa aos três 
primeiros trimestres de operação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS se 
dará nos termos do disposto nas subcláusulas 15.7 e 15.3.1 a 15.3.3, todas do 
CONTRATO.  

3 CÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA 

A partir do quarto trimestre de operação dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME) será 
calculada considerando a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA (CMM) e 
será composta por duas parcelas, uma PARCELA FIXA e uma PARCELA 
VARIÁVEL, sendo calculada da seguinte forma:  

CME = PARCELA FIXA + PARCELA VARIÁVEL 

Na qual:  

PARCELA FIXA = 70% x CMM; 

PARCELA VARIÁVEL = (20% x FD + 10% x TO x FD) x CMM; 

Então:  

CME = (70% x CMM) + (20% x FD + 10% x TO x FD) x CMM 

Na qual:  

CMM - CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, equivalente a 1/12 (um 
doze avos) da CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA; 

TO - Taxa de Ocupação correspondente à média aritmética de ocupação da 
UNIDADE HOSPITALAR apurada no trimestre;  

FD - FATOR DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA calculado com base 
no ID – ÍNDICE DE DESEMPENHO apurado no trimestre, conforme 
apresentado no ANEXO 4.  
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 3.1. Forma de cálculo da TAXA DE OCUPAÇÃO  

A TAXA DE OCUPAÇÃO (TO) será apurada trimestralmente, através do 
Relatório de Ocupação, elaborado pelo PODER CONCEDENTE e submetido à 
análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE que emitirá parecer final com a 
indicação da Taxa de Ocupação (TO) do período.  

A determinação da Taxa de Ocupação que impactará nas contraprestações do 
trimestre corrente será sempre efetuada sobre a apuração da Taxa de 
Ocupação média do penúltimo trimestre anterior. Assim, o valor apurado da 
Taxa de Ocupação realizada no penúltimo trimestre anterior impactará no valor 
da contraprestação de todos os 3 meses do trimestre corrente.  

Para o cálculo da CME do 3º trimestre a FD utilizada para efeito de pagamento 
da contraprestação será apurada, exclusivamente, com base nos indicadores 
de disponibilidade do primeiro trimestre e a TO será desconsiderada.  

A partir do 4º trimestre (décimo mês a contar da data de início da operação), a 
TO utilizada para efeito de pagamento da contraprestação será a média 
apurada no penúltimo trimestre anterior, a qual será válida em todos os 3 
meses do trimestre corrente. Por exemplo, a TO utilizada para os meses 10, 11 
e 12 será a média dos meses 4, 5 e 6 e assim sucessivamente até o término do 
contrato. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará as informações apresentadas 
pelo PODER CONCEDENTE, de forma a promover as diligências necessária à 
elaboração de um parecer final sobre a real ocupação apresentada pela 
UNIDADE HOSPITALAR e apurado no período de referência. Dentre as formas 
de diligência das informações, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá 
utilizar:  

 i. a análise da documentação produzida e informações apresentadas 
pelo PODER CONCEDENTE, e  

 ii. de inspeções amostrais para verificação da real ocupação do 
HOSPITAL.  

 A TO é representada por um valor adimensional que pode variar de 0% 
(zero por cento) à 100% (cem por cento), onde 0% (zero por cento) é a taxa 
correspondente à UNIDADE HOSPITALAR sem qualquer ocupação e 100% 
(cem por cento) é a taxa correspondente à ocupação igual ou superior à 
máxima.  

A TO da UNIDADE HOSPITALAR será medida diariamente, ou em período 
determinado em comum acordo, segundo a seguinte fórmula:  

TO = (pacientes internados no dia) / (leitos dia), 
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Na qual:  

Paciente internado dia - medida que representa a assistência prestada a um 
paciente internado durante um dia;  

Leitos dia - total de leitos previstos para a UNIDADE HOSPITALAR conforme 
previsão de faseamento do mesmo.  

O dia da alta do paciente internado só será computado se a alta ocorrer no 
mesmo dia que foi realizada a internação. 

3.2. Forma de cálculo do FATOR DE DESEMPENHO  

O Índice de Desempenho (ID) será aferido trimestralmente conforme 
apresentado no Anexo 4.  

O Fator de Desempenho (FD) será determinado com base no resultado 
apurado do ID no período de referência e terá um valor adimensional situado 
entre 0% (zero) e 100% (cem por cento), definido segundo a Tabela 1 abaixo:  

Tabela 1:  
ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD 

3,50 100,0                             

3,49 99,5 3,24 87,0 2,99 74,5 2,74 62,0 2,49 49,5 2,24 37,0 1,99 24,5 1,74 12,0 

3,48 99,0 3,23 86,5 2,98 74,0 2,73 61,5 2,48 49,0 2,23 36,5 1,98 24,0 1,73 11,5 

3,47 98,5 3,22 86,0 2,97 73,5 2,72 61,0 2,47 48,5 2,22 36,0 1,97 23,5 1,72 11,0 

3,46 98,0 3,21 85,5 2,96 73,0 2,71 60,5 2,46 48,0 2,21 35,5 1,96 23,0 1,71 10,5 

3,45 97,5 3,20 85,0 2,95 72,5 2,70 60,0 2,45 47,5 2,20 35,0 1,95 22,5 1,70 10,0 

3,44 97,0 3,19 84,5 2,94 72,0 2,69 59,5 2,44 47,0 2,19 34,5 1,94 22,0 1,69 9,5 

3,43 96,5 3,18 84,0 2,93 71,5 2,68 59,0 2,43 46,5 2,18 34,0 1,93 21,5 1,68 9,0 

3,42 96,0 3,17 83,5 2,92 71,0 2,67 58,5 2,42 46,0 2,17 33,5 1,92 21,0 1,67 8,5 

3,41 95,5 3,16 83,0 2,91 70,5 2,66 58,0 2,41 45,5 2,16 33,0 1,91 20,5 1,66 8,0 

3,40 95,0 3,15 82,5 2,90 70,0 2,65 57,5 2,40 45,0 2,15 32,5 1,90 20,0 1,65 7,5 

3,39 94,5 3,14 82,0 2,89 69,5 2,64 57,0 2,39 44,5 2,14 32,0 1,89 19,5 1,64 7,0 

3,38 94,0 3,13 81,5 2,88 69,0 2,63 56,5 2,38 44,0 2,13 31,5 1,88 19,0 1,63 6,5 

3,37 93,5 3,12 81,0 2,87 68,5 2,62 56,0 2,37 43,5 2,12 31,0 1,87 18,5 1,62 6,0 

3,36 93,0 3,11 80,5 2,86 68,0 2,61 55,5 2,36 43,0 2,11 30,5 1,86 18,0 1,61 5,5 

3,35 92,5 3,10 80,0 2,85 67,5 2,60 55,0 2,35 42,5 2,10 30,0 1,85 17,5 1,60 5,0 

3,34 92,0 3,09 79,5 2,84 67,0 2,59 54,5 2,34 42,0 2,09 29,5 1,84 17,0 1,59 4,5 

3,33 91,5 3,08 79,0 2,83 66,5 2,58 54,0 2,33 41,5 2,08 29,0 1,83 16,5 1,58 4,0 

3,32 91,0 3,07 78,5 2,82 66,0 2,57 53,5 2,32 41,0 2,07 28,5 1,82 16,0 1,57 3,5 

3,31 90,5 3,06 78,0 2,81 65,5 2,56 53,0 2,31 40,5 2,06 28,0 1,81 15,5 1,56 3,0 

3,30 90,0 3,05 77,5 2,80 65,0 2,55 52,5 2,30 40,0 2,05 27,5 1,80 15,0 1,55 2,5 

3,29 89,5 3,04 77,0 2,79 64,5 2,54 52,0 2,29 39,5 2,04 27,0 1,79 14,5 1,54 2,0 
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ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD ID FD 

3,28 89,0 3,03 76,5 2,78 64,0 2,53 51,5 2,28 39,0 2,03 26,5 1,78 14,0 1,53 1,5 

3,27 88,5 3,02 76,0 2,77 63,5 2,52 51,0 2,27 38,5 2,02 26,0 1,77 13,5 1,52 1,0 

3,26 88,0 3,01 75,5 2,76 63,0 2,51 50,5 2,26 38,0 2,01 25,5 1,76 13,0 1,51 0,5 

3,25 87,5 3,00 75,0 2,75 62,5 2,50 50,0 2,25 37,5 2,00 25,0 1,75 12,5 1,50 0,0 

Assim, para ID ≥ 3,50 o FD será igual a 100%. Para resultados de ID entre 3,00 
e 1,5 o FD é reduzido linearmente até 0%. Para ID inferior a 1,50 o FD 
permanece igual a 0%.  

Conforme se verifica, a meta mínima de desempenho da operação é de ID 
maior ou igual a 3,50, faixa na qual não há abatimento na contraprestação pelo 
fator de desempenho. Abaixo deste valor, a PARCELA VARIÁVEL da 
contraprestação é gradativamente abatida, podendo chegar até zero, o que 
ocorre para ID menor ou igual a 1,5.  

Cálculo do FD ao longo da CONCESSÃO: 

A partir do 4º trimestre, o FD será calculado com base no ID apurado no 
penúltimo trimestre anterior e impactará a PARCELA VARIÁVEL da 
contraprestação no trimestre corrente. Ou seja, trimestralmente será divulgado 
o Índice de Desempenho (ID) do período que será utilizado para calcular o FD 
e o respectivo valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA.  

 

4. SÍNTESE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO  

Remuneração no 1º trimestre = 85% x CMM 

Remuneração no 2º trimestre = 90% x CMM 

Remuneração no 3º trimestre = 90% x CMM + 10% x FD* x CMM 

Remuneração no 4º trimestre 
e seguintes  

= 70% x CMM + (20% x FD** + 10% x TO** x 
FD**) x CMM 

* O cálculo de FD nesse período levará em consideração apenas a nota obtida 
no cálculo do Índice de Disponibilidade (IDP) apurado no primeiro trimestre de 
operação. 

** O cálculo de FD e TO nesse período levará em consideração o ID e a taxa 
de ocupação apurados no penúltimo trimestre anterior. 
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ANEXO DO CONTRATO 
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1. ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID)  

A avaliação do desempenho gerencial e operacional da CONCESSIONÁRIA 
será realizada através da apuração e cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO, 
que será representado por um número adimensional (nota), quantificado de 
acordo com as avaliações dos subíndices e indicadores de desempenho 
apresentados nesse documento. A nota (valor) obtida no ÍNDICE DE 
DESEMPENHO (ID) é representativa da satisfação geral em relação aos 
serviços prestados, avaliada segundo as metas de desempenho dispostas em 
uma escala que vai do “ruim”, representando o total descumprimento das 
metas, ao “ótimo”, representado o completo atendimento e superação das 
metas.  

Além de servir como “termômetro” da qualidade dos serviços prestados, o 
ÍNDICE DE DESEMPENHO também terá a função de ajustar a remuneração 
da CONCESSIONÁRIA, que será parcialmente proporcional ao seu 
desempenho, de acordo com o estabelecido no ANEXO 4 – Cálculo da 
Contraprestação Mensal Efetiva da CONCESSIONÁRIA.  

O ÍNDICE DE DESEMPENHO é composto da apuração e da ponderação de 
três grandes sub-índices e seus indicadores componentes:  

1. Índice de Qualidade (IQ) – Avalia a qualidade do serviço prestado pela 
CONCESSIONÁRIA;  

2. Índice de Disponibilidade (IDP) – Avalia o grau de disponibilidade da 
infraestrura e serviços da UNIDADE HOSPITALAR;  

3. Índice de Conformidade (IC) – Avalia a conformidade às normas, leis, 
requerimentos técnicos, contratuais e regulatórios exigidos;  

1.1 Considerações Gerais  

O Sistema de Mensuração do Desempenho poderá ser revisado 
periodicamente de acordo com o estabelecido neste Apêndice (índices, sub-
índices, indicadores, pesos, metas, frequência de apuração, e demais 
elementos componentes), no EDITAL e no CONTRATO;  

A Mensuração do Desempenho estabelecido neste Apêndice está diretamente 
vinculada aos ANEXOS 2, 3 e 11 das Especificações Mínimas dos Serviços; 

A primeira reavaliação/revisão do modelo ocorrerá aos 12 (doze) meses do 
CONTRATO, a partir do início da operação. Nos períodos subsequentes a 
revisão ocorrerá a cada 5 (cinco) anos. 

As reavaliações programadas não excluem a possibilidade de 
reavaliações/revisões extraordinárias; 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Serão contabilizados na avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA os 
eventos efetivamente de sua responsabilidade, causados por omissão, 
negligência, imperícia ou imprudência;  

Todos os cálculos apresentados neste Apêndice, incluindo os índices e sub-
índices aqui apresentados, deverão ser realizados considerando-se apenas 
duas casas decimais. Deverá ser seguida a seguinte regra de arredondamento:  

o Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o 
algarismo da segunda casa decimal não se modifica. Exemplo: 
3,642 = 3,64.  

o Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, 
incrementa-se em uma unidade o algarismo da segunda casa 
decimal. Exemplo: 3,647 = 3,65.  

o O mesmo é válido para os casos em que o cálculo resultar em um 
algarismo com mais de três casas decimais. As operações 
apresentadas acima deverão ser aplicadas progressivamente até 
se atingir a 2ª casa decimal no resultado apenas.  

1.2 Procedimento de Avaliação  

O ÍNDICE DE DESEMPENHO será calculado a partir dos três índices – IQ, 
IDP, e IC – conforme os termos desse Apêndice. O resultado do cálculo de 
cada índice será composto da avaliação dos indicadores de desempenho 
componentes, que resultarão em um número adimensional (nota), situado entre 
1 (um) e 4 (quatro), sendo que 1 (um) representa a pior avaliação possível e 4 
(quatro) a melhor avaliação possível a ser obtida pela CONCESSIONÁRIA, 
conforme abaixo: 

Nota de Satisfação Descrição 

ÓTIMO 4 Expectativas, ou metas, totalmente atendidas 

ADEQUADO 3 Expectativas, ou metas, parcialmente atendidas (satisfatório) 

INADEQUADO 2 Expectativas, ou metas, parcialmente atendidas (insatisfatório) 

RUIM 1 Expectativas, ou metas, não atendidas 

A partir dos resultados apurados de cada um dos três índices (IQ, IDP e IC) 
será possível obter o ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID), que também é 
representado por um número adimensional situado entre 1 (um) e 4 (quatro).  

O IDP será composto de seguinte forma: peso de 40% (quarenta por cento) 
sobre o valor do IQ, peso de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do IC e 
peso de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do IDP.  
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Desta forma, o Índice de Desempenho pode ser calculado de acordo com a 
seguinte fórmula:  

ID = 40% x IQ + 25% x IC + 35% x IDP 

Onde:  

ID  = Índice de Desempenho  

IQ = Índice de Qualidade  

IC = Índice de Conformidade  

IDP  = Índice de Disponibilidade  

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO deve constar do Relatório de 
Desempenho que será entregue pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE. O Relatório de Desempenho deverá conter:  

i. informações completas sobre o cálculo do ID, conforme o detalhamento 
contido nesse Apêndice; e,  

ii. histórico detalhado de cada indicador e o detalhamento de todas as 
medições realizadas no período, bem como fonte dos dados, 
responsável pela coleta e demais informações pertinentes.  

O formato e padrão de apresentação do Relatório de Desempenho deverá ser 
previamente apresentado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, em 
momento anterior ao início da operação da UNIDADE HOSPITALAR. A forma 
de apresentação do Relatório de Desempenho poderá ser modificada ao longo 
da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE com o objetivo de 
tornar a apuração dos resultados mais clara e precisa. 

O Relatório de Desempenho e todas as informações nele contidas passarão, 
obrigatoriamente, por um processo de verificação a ser conduzida por uma 
terceira parte, chamada de VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme 
cláusula 12.4 do CONTRATO.  

Após o processo de verificação, o ÍNDICE DE DESEMPENHO apurado será 
usado pelo PODER CONCEDENTE para realizar os ajustes necessários ao 
valor CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, para pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA, na 
forma prevista no ANEXO 4.  

Em caso de excesso de demanda deverá ser observado o disposto na 
subcláusula 16.2 (viii) e (ix) do CONTRATO.  

1.2.1 Procedimento de Avaliação no início da operação  

No primeiro trimestre após o início da operação da UNIDADE HOSPITALAR, 
período caracterizado por erros e ajustes naturais inerentes à nova operação, 
ID será igual a IDP (ID=IDP), não sendo, portanto, avaliados o IQ e IC.  
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A partir do segundo trimestre, os serviços serão apurados na forma 
apresentada neste ANEXO. 

1.3 Períodos de Medições e Prazos  

A CONCESSIONÁRIA deve elaborar trimestralmente o Relatório de 
Desempenho, que será analisado pela comissão de avaliação e pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE para fins de determinação do Índice de 
Desempenho do período.  

Apesar da elaboração do Relatório de Desempenho e, consequentemente, a 
apuração do ID, ocorrer trimestralmente, os indicadores de desempenho 
deverão ser medidos e registrados com periodicidade distinta, a ser definida 
por acordo entre as partes, salvo disposição expressa em contrário, 
observadas as especificidades de cada indicador, no período anterior ao início 
da operação. Os valores a serem considerados no cálculo do ID será, portanto, 
o valor médio registrado para o indicador ao longo do período de medição. 
Chama-se atenção que há indicadores que a despeito de se apurar a média, 
serão computados com nota 1 (um) se não atingirem o valor mínimo definido.  

O Relatório de Desempenho deve conter, além das atualizações periódicas 
previstas para cada indicador de desempenho, o histórico dos indicadores, 
assim como a lista detalhada de indicadores e respectivas medições realizadas 
durante o período. Caso um indicador não tenha sido atualizado no trimestre 
em questão, devido a possuir uma frequência de medição superior a referida, o 
relatório deve trazer a sua nota mais recente.  

O VERIFICADOR INDEPENDENTE produzirá e analisará as informações 
apresentadas por ambas as partes, CONCESSIONÁRIA e PODER 
CONCEDENTE, de forma a promover as diligências necessária à elaboração 
de um parecer final sobre o real desempenho apresentado pela 
CONCESSIONÁRIA e apurado no período de referência. Dentre as formas de 
diligência das informações, o VERIFICADOR INDEPENDENTE utilizará:  

i. da análise da documentação produzida e apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA;  

ii. da análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE através 
da COMISSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO ICOM/CONCESSIONÁRIA;  

iii. de inspeções amostrais para verificação dos critérios de disponibilidade, e  

iv. de pesquisas qualitativas e quantitativas junto aos USUÁRIOS; 

v. da análise de softwares de gestão da CONCESSIONÁRIA. 

O PODER CONCEDENTE fará o pagamento CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA com a utilização do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO final, obtido após análise pelo VERIFICADOR 
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INDEPENDENTE e validado pelo PODER CONCEDENTE, na forma do 
ANEXO 4. 

 

2 ÍNDICE DE QUALIDADE  

O Índice de Qualidade (IQ) foi elaborado para retratar o grau de satisfação dos 
USUÁRIOS com a qualidade das instalações e SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS prestados na UNIDADE HOSPITALAR.  

O IQ está baseado na apuração de um índice técnico de qualidade, apurado 
quantitativamente através de dados e métricas disponíveis, e de um índice de 
satisfação dos USUÁRIOS e apurado qualitativamente através de pesquisas de 
satisfação, em relação à qualidade das instalações e dos SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAIS.  

Para fins da aplicação da pesquisa de satisfação serão considerados 
USUÁRIOS dos serviços:  

• pacientes e acompanhantes (obrigatórios ou não); e 

• profissionais e residentes, selecionados, exclusivamente, dentre aqueles 
vinculados ao PODER CONCEDENTE.  

Para cada índice, foram definidos parâmetros específicos de avaliação, sob a 
forma de indicadores. Assim, o IQ é dado pela avaliação dos itens 
correlacionados, a qual gera um indicador de qualidade próprio.  

Desta forma, o Índice de Qualidade é formado por três indicadores:  

1. Satisfação “Pacientes e Acompanhantes” - (SPA);  

2. Satisfação “Profissionais e Residentes” – (SPR);  

3. Indicador de Qualidade Técnica – (IQT).  

2.1 Procedimento de Avaliação  

Os indicadores SPA e SPR serão obtidos através de uma pesquisa de 
satisfação, que deve ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

A pesquisa de avaliação do SPA e do SPR será realizada através de um 
instrumento de avaliação com a quantificação da escala de medição que 
deverá ser proposto pelo VERFICADOR INDEPENDENTE e aprovado pelo 
PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA. 

A frequência de realização da pesquisa de satisfação é mensal, sendo que o 
resultado consolidado do trimestre é que será utilizado para fins de mensurar o 
desempenho da CONCESSIONÁRIA. É obrigatório que a pesquisa de 
satisfação envolva amostra estatisticamente significante com 95% de intervalo 
de confiança. As definições da quantidade exata da amostra e das datas das 
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entrevistas, entre outras que se relacionem aos demais aspectos operacionais, 
serão tomadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.  

O índice IQT será monitorado diariamente através dos sistemas de informação 
que deverão ser implantados pela CONCESSIONÁRIA para gerenciamento 
dos serviços prestados.  

A frequência de realização das análises amostrais é mensal, sendo que o 
resultado consolidado do trimestre é que será utilizado para fins de mensurar o 
desempenho da CONCESSIONÁRIA. É obrigatório que a pesquisa de análises 
amostrais envolva amostra estatisticamente significante com 95% de intervalo 
de confiança. As definições das quantidades exatas das amostras serão de 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inseridas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS e validadas pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. 

As datas e horários para a realização das coletas de amostras serão definidas 
pelo PODER CONCEDENTE, que será responsável pela sua realização.  

A definição do Índice de Qualidade será extraída da média ponderada de cada 
um dos três índices e obedecerá ao seguinte critério: 

Indicador Peso 

Satisfação “Pacientes e Acompanhantes” (SPA)  20% 

Satisfação “Profissionais e Residentes” (SPR)  20% 

Índice de Qualidade Técnica (IQT)  60% 

Portanto, o Índice de Qualidade será representado por um número de 1 a 4 que 
será obtido pelo resultado da fórmula abaixo aplicado na tabela abaixo:  

IQ = SPA x 20% + SPR x 20% + IQT x 60% 

Os indicadores SPA, SPR e IQT serão calculados a partir da média ponderada 
de cada um dos seus indicadores de desempenho componentes, conforme 
descrito nos itens subseqüentes deste ANEXO e conforme fórmula ilustrativa 
abaixo: 

Índice = Σ (Nota Indicador x peso) 

Σ (peso) 

Onde “Índice” diz respeito aos índices SPA, SPR e IQT e “Nota Indicador” diz 
respeito à apuração da nota de cada um dos indicadores relacionados nos 
itens subsequentes:  

2.1.1 Satisfação “Pacientes e Acompanhantes” - SPA  
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A pesquisa de satisfação “Paciente e Acompanhantes” só será aplicada aos 
pacientes efetivamente atendidos e será avaliada de acordo com a seguinte 
pesquisa de satisfação: 

Nota de Satisfação 

R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 Grupo Peso Item 

Pergunta –Pesquisa- 
Em sua opinião, qual 
seria a nota, em uma 
escala de 1 a 4, do (a) 
(s) 

1 2 3 4 

Geral 3 1 Atendimento 

Qualidade referente ao 
atendimento dos 
colaboradores 
(apresentação, 
educação, cortesia e 
agilidade) 

    

Higienização 2 1  
Qualidade dos 
Serviços  

Qualidade referente ao 
serviço de limpeza das 
áreas do Hospital  

    

Serviço de 

Nutrição e 

Dietética 

2 1 
Qualidade dos 
Serviços 

Qualidade referente a 
refeição oferecida 
(sabor, temperatura, 
apresentação, 
pontualidade, 
utensílios) 

    

Segurança 2 1 
Qualidade dos 
Serviços 

Qualidade referente a 
percepção de 
segurança na 
UNIDADE 
HOSPITALAR 

    

Lavanderia e 

Rouparia 2 1 
Qualidade dos 
Serviços 

Qualidade do enxoval 
disponibilizado 
(higienizado / 
passadoria e estado de 
conservação)  

    

1 
Qualidade das 
Instalações e 
infraestrutura  

Qualidade das 
instalações do Hospital 
(funcionamento, 
aparência, 
disponibilidade) 

    
 
Engenharia 
Hospitalar  

2 

2 
Qualidade dos 
Serviços 

Qualidade do serviço de 
atendimento (cortesia, 
atenção )  

    

1 Tempo de Espera 
Agilidade para prestar o 
atendimento 

    

Recepção 1 
2 

Qualidade 
Atendimento 

Qualidade do 
atendimento realizado 
(educação, 
conhecimento e 
cortesia) 

    

2.1.2 Satisfação “Profissionais e Residentes” – SPR  

A pesquisa de satisfação “Profissionais e Residentes” será avaliada de acordo 
com a seguinte pesquisa de satisfação: 

Grupo Peso Item Pergunta –
Pesquisa- Em 

Público Nota de Satisfação 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 

1 2 3 4 

Geral 4 1 Atendimento 

Qualidade 
referente ao 
atendimento dos 
colaboradores 
(apresentação, 
educação, 
cortesia e 
agilidade) 

Geral     

1 Qualidade 
dos serviços 

Qualidade 
referente ao 
serviço de 
limpeza das 
áreas do 
Hospital  

Geral     

2 
Agilidade dos 
serviços 

Qualidade 
referente ao 
serviço em 
resposta a 
alguma 
solicitação 

Geral     

3 
Coleta de 
Resíduos 

Coleta de 
Resíduos 
(pontualidade, 
segregação) 

Geral     

Higienização 3 

4 
Controle de 
Pragas 

Percepção da 
existência de 
insetos e vetores 
na área 

Geral     

1 

Qualidade 
das 
instalações e 
infraestrutura 

Qualidade das 
instalações do 
Hospital 
(funcionamento, 
aparência, 
disponibilidade) 

Geral     

Engenharia 

Hospitalar 3 

2 Qualidade 
dos Serviços 

Qualidade do 
serviço de 
atendimento 
(agilidade, 
cortesia, 
atenção ) 

Enfermagem     

Serviço de 

Nutrição e 

Dietética 

3 1 Qualidade 
dos Serviços 

Qualidade 
referente a 
refeição 
oferecida (sabor, 
temperatura, 
apresentação, 
pontualidade, 
utensílios) 

Geral     



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Nota de Satisfação 

R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 

Grupo Peso Item 

Pergunta –
Pesquisa- Em 
sua opinião, 
qual seria a 
nota, em uma 
escala de 1 a 4, 

do (a) (s) 

Público 

1 2 3 4 

Segurança 3 1 Qualidade 
dos Serviços 

Qualidade 
referente a 
percepção de 
segurança na 
UNIDADE 
HOSPITALAR 

Geral     

Serviço de 

Transporte 

(Ambulância) 

2 1 Qualidade 
dos Serviços 

Qualidade do 
serviço de 
atendimento 
(agilidade, 
cortesia, 
atenção do 
motorista) 

Enfermagem     

Serviço de 

Telefonia 
2 1 Qualidade 

dos Serviços 

Qualidade do 
serviço de 
atendimento 
(agilidade, 
cortesia, 
atenção) 

Geral     

Serviço de 

Maqueiros 
3 1 Qualidade 

dos Serviços 

Qualidade do 
serviço de 
atendimento 
(agilidade, 
cortesia, 
atenção) 

Enfermagem     

 

Recepção 
2 1 Qualidade 

dos Serviços 

Qualidade do 
atendimento 
realizado 
(educação, 
conhecimento e 
cortesia) 

Geral     

1 Qualidade 
dos serviços 

Qualidade do 
enxoval 
disponibilizado 
(higienizado/ 
passadoria e 
estado de 
conservação) 

Enfermagem     

2 Agilidade dos 
serviços 

Pontualidade na 
entrega e 
agilidade nas 
respostas a 
alguma 
solicitação do 
serviço 

Enfermagem     Lavanderia e 

Rouparia 
3 

3 Camareira 

Pontualidade na 
entrega dos kits 
de roupas nos 
setores e 
agilidade em 
resposta a 
alguma 
solicitação do 
serviço 

Enfermagem     
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Nota de Satisfação 

R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 

Grupo Peso Item 

Pergunta –
Pesquisa- Em 
sua opinião, 
qual seria a 
nota, em uma 
escala de 1 a 4, 

do (a) (s) 

Público 

1 2 3 4 

1 
Qualidade 
dos serviços 

Qualidade do 
serviços de 
atendimento 
(agilidade, 
empenho em 
resolver o 
problema, 
cortesia, 
atenção, 
instrução)? 

Geral     

Service Desk / 

Help desk 3 

2 
Facilidade de 
Contato 

Facilidade de 
reportar dúvida 
ou problema 
(canais de 
comunicação, 
sistema de 
chamados, 
tempo de 
espera)? 

Geral     

TIC (hardware 
e software) 2 1 

Qualidade 
dos recursos 
de 
Tecnologia 

Qualidade dos 
equipamentos, 
sistemas e 
dispositivos de 
tecnologia 
disponibilizados 
(desempenho, 
facilidade de 
uso, aderência 
às necessidades 
do dia-a-dia, 
confiabilidade, 
atualização) 

Geral     

2.1.3 Índice de Qualidade Técnica – IQT 
Nota de Satisfação 

 P
éssim

o
 

R
u
im
 

R
eg
u
lar 

B
o
m
 

Grupo Peso Item Avaliação 
Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

1 

Cumprimento do Plano de 
Limpeza (deverá conter pelo 
menos o cronograma de 
limpeza de cada setor da 
UNIDADE HOSPITAR com 
a quantidade e 
periodicidade de limpezas).  

Check-list 
Amostral Mensal 
incluindo todas 
as áreas 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Higienização 3 

2 

Qualidade referente ao 
serviço de limpeza das 
áreas (nível de sujidade, 
recolhimento dos resíduos).  

Check-list  
Amostral diária  

4 -  Bom 
3 - Regular 
2 - Ruim 
1 - Péssimo 
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Nota de Satisfação 

 P
éssim

o
 

R
u
im
 

R
eg
u
lar 

B
o
m
 

Grupo Peso Item Avaliação 
Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

3 
Regularidade na Coleta de 
resíduos interna nos setores 
da unidade. 

Check-list 
Amostral Mensal 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

4 

Cumprimento do Plano de 
Controle de Pragas (deverá 
conter pelo menos o 
cronograma de cada setor 
da UNIDADE HOSPITAR 
com a quantidade e a 
periodicidade).  

Check-list 
Trimestral  

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

1 Índice de falta de enxoval 
Registro diário e  
Relatório mensal  

4 - nenhuma falta 
3 - falta de enxoval em até 3 
vezes mensais 
2- falta de enxoval de 4-6 vezes 
mensais 
1 - falta de enxoval de 7 ou mais 
vezes mensais 

Lavanderia e 
Rouparia  3  

2 
Qualidade do resultado do 
processamento do enxoval 

Check-list 
Amostral diário 

4 - Bom 
3 - Regular 
2 - Ruim 
1 - Péssimo 

Segurança 3 1 

Eventos graves relatados no 
mês (roubos, saída de 
paciente internado sem 
permissão, entrada de 
pessoa sem permissão) 
ocasionados por negligência 
ou não cumprimento das 
obrigações previstas. 

Registro diário e  
Relatório mensal  

4 - 0 eventos mensais 
1 - 1 ou mais eventos mensais 

1 

Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva – 
Instalações / Equipamentos 
de Alta Criticidade (3) para a 
qualidade de atendimento: 
Elevadores, Ar 
Condicionado / Geradores, 
transformadores. Deverá 
conter pelo menos a lista de 
itens, periodicidade e 
atividades mínimas a serem 
realizadas.  

Sistema de 
Manutenção 
Predial  
 
Relatório Mensal 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

2 
Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva da 
infraestrutura.  

Sistema de 
Manutenção 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Engenharia 

Hospitalar 
3 

3 
Chamada de Serviço de 
Manutenção Corretivas 
Atendidas no Prazo.  

Sistema de 
Manutenção 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

Engenharia 
Clínica 

3 1 

Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva. 
Equipamentos de Alta 
Criticidade para a qualidade 
de atendimento:  

Sistema de 
gestão de 
equipamentos 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  
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Nota de Satisfação 

 P
éssim

o
 

R
u
im
 

R
eg
u
lar 

B
o
m
 

Grupo Peso Item Avaliação 
Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

2 

Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva. 
Demais equipamentos e 
mobiliário.  

Sistema de 
gestão de 
equipamentos 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

3 
Ordens de Serviço de 
Manutenção Corretivas 
Atendidas no Prazo  

Sistema de 
Manutenção  

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

1 

Quantidade calórica / 
gramatura / variedade / 
qualidade (sabor, 
temperatura, apresentação)  

Check-list 
Amostral 
(Mensal) 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

2 Exame microbiológico.  Laudo Mensal ou 
sob demanda 

4 – Exame Negativo  
1 – Exame Positivo  

Serviço 

Nutrição e 

Dietética 

3 

3 
Comensais servidos nos 
horários pré-estabelecidos  

Check-list 
Amostral 
(Mensal) 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

Telefonia 1 1 Tempo de atendimento  
Sistema de 
Telefonia 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Mensageria 1 1 Atendimento das tarefas no 
prazo  

Análise dos 
registros 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Brigada de 

Incêndio 
2 1 

Registro dos treinamentos e 
realização dos simulados 

Análise dos 
registros 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Recepção 2 1 
Qualidade do registro dos 
dados do paciente 

Análise dos 
registros 
Amostral 
(Mensal) 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

TIC (software)  2  1  

Nível de implantação / 
utilização do sistema. 
Requerimentos, integrações 
e atendimento às 
especificações  

Checklist 
Trimestral  

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

Service Desk / 
Help desk  

2  1  Tempo de atendimento  
Sistema de 
Gestão de 
Chamados  

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

 

3 ÍNDICE DE CONFORMIDADE  

O Índice de Conformidade foi elaborado para retratar a conformidade dos 
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS de acordo com as obrigações e normas a 
serem cumpridas. Ele é obtido através da apresentação de relatórios gerenciais 
para todas as categorias de serviços, indicando o plano de trabalho, atividades 
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desempenhadas, ocorrências, tratamento de falhas e incidentes, lições 
aprendidas, nível de serviço (painel de controle) desempenhado e ações de 
melhoria.  

Serão reunidas e pontuadas as principais normas e requerimentos que deverão 
regular a prestação de serviços.  

O modelo dos relatórios, bem como o seu conteúdo mínimo, deverá ser 
definido por acordo entre as partes, em até 60 (sessenta dias) antes da data de 
início de operação.  

3.1 Procedimento de Avaliação  

Cada um dos principais grupos de serviços a serem prestados na UNIDADE 
HOSPITALAR terá um indicador de conformidade correspondente, que deverá 
apurar a conformidade do serviço aos padrões, normas, legislação e 
regulamentos pertinentes:  

Utilidades – ar, vácuo, esgoto, água, energia;  

Engenharia Hospitalar – Manutenção Predial e de Instalações, Brigada de 
Incêndio, Jardinagem; 

 Engenharia Clínica;  

Administrativo Geral – Mensageria, Recepção, Transporte; 

Segurança – CFTV, controle de acesso, segurança;  

Hotelaria – Lavanderia, Higienização, Nutrição e Dietética; 

Central de Serviços (Service Desk) – serviços de tecnologia em geral e 
microinformática; 

Data Center e Sistemas de Informação; 

Rede e Telecomunicações – rede interna, rede externa, telefonia e 
videoconferência.  

Os indicadores de cada categoria serão apurados através da avaliação do 
“Relatório de Conformidade Operacional”, composto dos seguintes elementos:  

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS propostos para o período, 
ou o plano de trabalho, indicando as principais alterações em relação ao 
Manual anterior;  

Plano de treinamento e comunicação;  

Plano de ação em casos de incidentes e emergências;  

Relação / Inventário dos ativos empregados na operação;  

Apresentação das estatísticas de consumo do serviço; 
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Apresentação das estatísticas de atendimento de chamados / ordens de 
serviços;  

Apresentação das principais melhorias realizadas;  

Apresentação dos eventos de manutenção (trocas, reparos, etc.);  

Apresentação dos principais elementos de conformidade com as normas 
relacionadas;  

Apresentação das cartas de controle do nível de serviço apresentado;. 

Os Relatórios de Conformidade deverão ser apresentados trimestralmente.  

A nota dada a cada indicador será binária, ou seja, caso a CONCESSIONÁRIA 
apresente o relatório exigido, de maneira completa e demonstrando o pleno 
cumprimento dos requerimentos de cada uma das categorias de serviços às 
diretrizes apresentadas neste ANEXO e no ANEXO 3, a nota será equivalente 
a 4 (quatro), caso contrário a nota será equivalente a 1 (um).  

O Índice de Conformidade será calculado pela média aritmética de seus 
respectivos indicadores.  

3.1.1 Indicador “Conformidade”  

Este indicador avalia a conformidade em relação às exigências de normas, de 
qualidade, de legislação e alvarás de funcionamento dos diversos serviços, 
equipamentos, sistemas e outros existentes na UNIDADE HOSPITALAR. 

Grupo Item Procedimento de Avaliação 
Frequência de 
Avaliação 

Obras e Instalações 1 Certidão de Inspeção 

Obtenção de certidão de cumprimento 
das normas de Segurança do Corpo 
de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), 
Polícia Militar da Bahia (PMBA). 
Apresentação da regularização da 
brigada de incêndio. 
Apresentação do plano de fuga / 
emergência atualizado. 

Anual 

Utilidades 1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos 

Trimestral 

Engenharia 
Hospitalar 

1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos. 

Trimestral 

Administrativo 
Geral 

1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos 

Trimestral 

Segurança 1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos 

Trimestral 

Hotelaria 1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos 

Trimestral 

Engenharia Clínica 1 
Relatório de 
Conformidade 
Operacional 

 
Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 

Trimestral 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Grupo Item Procedimento de Avaliação 
Frequência de 
Avaliação 

certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos 
 

Central de Serviços 
(Service Desk)  

1  
Relatório de 
Conformidade 
Operacional  

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos  

Trimestral 

Rede de dados e 
telecomunicações  

1  
Relatório de 
Conformidade 
Operacional  

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos  

Trimestral 

Data Center e 
Sistemas de 
Informação  

1  
Relatório de 
Conformidade 
Operacional  

Apresentação de dados, informações, 
históricos, registros, laudos e 
certificado condizentes com os 
requerimentos mínimos estabelecidos  

Trimestral 

 

4 ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE  

O Índice de Disponibilidade (IDP) foi elaborado para retratar a entrega e a 
disponibilidade da infraestrutura e serviços para o adequado atendimento dos 
USUÁRIOS. A avaliação da disponibilidade é feita em relação a quatro 
dimensões: utilidades, estruturas gerais, TIC e leitos.  

A avaliação de disponibilidade de cada dimensão gera um índice de 
disponibilidade correspondente. Para cada dimensão foram definidos 
indicadores específicos, que devem ter a sua disponibilidade mensurada 
periodicamente.  

O Índice de Disponibilidade é formado por três indicadores:  

1. Disponibilidade de Utilidades (DU) - Energia, água, ar comprimido e vácuo 

2. Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) - Infraestrutura Predial e de 
Equipamentos  

3. Disponibilidade para Atendimento (DA) - Leitos de atendimento aos 
pacientes  

4. Disponibilidade Tecnologia da Informação e Comunicação (DT) – Hardware 
e Software  

4.1 Procedimento de Avaliação  

Cada um dos indicadores receberá uma nota, na escala de 1 (um) a 4 (quatro), 
conforme tabela apresentada no item 1.1. Os quatro índices de disponibilidade 
apresentados anteriormente serão calculados, então, pela média aritmética de 
seus respectivos indicadores. O índice de disponibilidade final será também 
calculado pela média aritmética dos índices componentes, conforme fórmula 
abaixo:  

IDP = (DU + DE + DA + DT) / 4 

 A disponibilidade dos recursos será mensurada conforme a fórmula abaixo:  
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Disponibilidade = 100% - = Σ (horas indisponíveis do serviço ao longo do período) 

 Σ (horas úteis possíveis do serviço ao longo do período) 

O numerador da equação acima será determinado pela soma das horas em 
que o serviço esteve indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer 
pela entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade. As horas de 
indisponibilidade serão calculadas, principalmente, pelos chamados abertos 
que reflitam a interrupção dos serviços.  

O denominador, por sua vez, será determinado pelo total de horas previstas de 
disponibilidade do serviço ao usuário.  

Nos casos de disponibilidade de determinado recurso em diversos pontos do 
Hospital, a fórmula acima deverá considerar a soma das disponibilidades dos 
diversos pontos de disponibilização do recurso. Por exemplo: os gases 
medicinais estarão disponíveis em todos os leitos do hospital, logo, a 
disponibilidade será determinada pela soma das horas de indisponibilidade dos 
gases em todos os leitos dividida pela soma das horas úteis previstas em todos 
os leitos. Considerando-se um caso hipotético de 150 leitos funcionando 24h 
por dia, 30 dias no mês, a disponibilidade total de gases será determinada por:  

 Disponibilidade = 100%- = Σ (horas indisponíveis de gases ao longo do período)  

    150 leitos x 24h x 30 dias 

 4.1.1 Disponibilidade de Utilidades (DU)  

O Índice de Disponibilidade de Utilidades (DU) será apurado de acordo com a 
medição dos seguintes indicadores: 

Nota de Satisfação 

R
u
im
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ad
eq
u
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u
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Ó
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o
 

Grupo Peso Item Avaliação 
Forma de 
Medição 

1 2 3 4 

Água  1 1 
Disponibilidade de água em 
condições adequadas ao 
atendimento assistencial 

Relatório 
Mensal  

4 – 0 hora de falta / mês 
3 - entre 0 e 2h de falta / mês  
2 – entre 2:01 e 4 horas de falta 
/ mês 
1 - acima de 4 horas de falta / 
mês 

Energia  1 1 
Disponibilidade de energia em 
condições adequadas de uso 
nas áreas assistenciais 

Relatório 
Mensal  

4 – 0 hora de falta / mês 
3 - entre 0 e 1h de falta / mês  
2 – entre 1:01 e 3 horas de falta 
/ mês 
1 - acima de 3 horas de falta / 
mês 

Ar 
Comprimido 

1 1 
Disponibilidade de Ar 
comprimido  

Relatório 
Mensal  

4 – 0 hora de falta / mês 
3 - entre 0 e 1h de falta / mês  
2 – entre 1:01 e 3 horas de falta 
/ mês 
1 - acima de 3 horas de falta / 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Nota de Satisfação 

R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 

Grupo Peso Item Avaliação 
Forma de 
Medição 

1 2 3 4 

mês 

Vácuo 1 1 Disponibilidade de Vácuo 
Relatório 
Mensal  

4- 100% 
1 - < 100% 

4.1.2 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE)  

O Índice de Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) será apurado de acordo 
com a medição dos seguintes indicadores: 

Nota de Satisfação 

 R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 Grupo Peso Item Avaliação 

Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

Recursos 
Humanos 

3 1 

Disponibilidade do número 
mínimo de colaboradores 
necessários para cada 
serviço (Média mensal de 
empregados dia real / Média 
mensal de empregados dia 
necessário).  

Sistema de 
Controle de 
Ponto da 
CONCESSION
ÁRIA 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

Ar 
Condicionado 
Central 

3 1 

Disponibilidade de ar 
condicionado em condições 
adequadas de uso. (Total de 
Horas de Funcionamento 
Real / Total de Horas de 
Funcionamento Estipulada). 
Nota: o total de horas é dado 
pela quantidade de dias do 
mês x 24 horas/dia  

Sistema de 
Automação 
Predial  

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

Elevadores e 
Monta-cargas 

2 1 

Disponibilidade de elevadores 
(Total de Horas de 
Funcionamento Real / Total 
de Horas de Funcionamento 
Estipulada). Nota: o total de 
horas é dado pela quantidade 
de elevadores x 24 horas/dia 
x dias do mês  

Sistema de 
Automação 
Predial  

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

2 1 

Disponibilidade de 
equipamentos de saúde em 
perfeitas condições de uso, 
exceto os de criticidade 3. 
Nota: o total de horas é dado 
pela quantidade de 
equipamentos, exceto os de 
criticidade 3 x 24 horas/dia x 
dias do mês 

Sistema de 
gestão de 
equipamentos 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  

Equipamento
s de Saúde 

3 2 

Disponibilidade de 
equipamentos de saúde 
criticidade 3, em perfeitas 
condições de uso. Nota: o 
total de horas é dado pela 
quantidade de equipamentos 
de criticidade 3 x 24 horas/dia 

Sistema de 
gestão de 
equipamentos 

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  
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Nota de Satisfação 

 R
u
im
 

In
ad
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

Ó
tim

o
 Grupo Peso Item Avaliação 

Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

x dias do mês 

CFTV  1 1 

Disponibilidade das câmeras 
instaladas (Total de Horas de 
Funcionamento Real / Total 
de Horas de Funcionamento 
Estipulada). Nota: o total de 
horas é dado pela quantidade 
de câmeras x 24 horas/dia x 
dias do mês  

Sistema de 
Monitoramento 

4 – > de 95% 
3 – entre 92%e 95% 
2 - entre 89 e 91% 
1 – abaixo de 89%  
 

4.1.3 Disponibilidade para Atendimento (DA)  

O Índice de Disponibilidade para Atendimento (DA) será apurado de acordo 
com a medição dos seguintes indicadores: 

Nota de Satisfação 

R
u
im
 

A
d
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

 Ó
tim

o
 Grupo Peso Item Avaliação 

Forma 

de 

Medição 

1 2 3 4 

Leitos 4 1 

Disponibilidade / funcionamento dos 
leitos em perfeitas condições físicas, 
das instalações e do mobiliário. 
(Total Leitos Disponíveis / Leitos 
Totais). Nota: um leito é considerado 
disponível caso o mesmo fique 
disponível para uso acima de 22 
horas por dia 

Check list 
Diário 

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  

Instalações 
físicas, 
exceto 
leitos 

3 1 

Disponibilidade / funcionamento das 
áreas da UNIDADE HOSPITALAR 
em adequadas condições de 
atendimento e utilização. (Total 
Áreas Disponíveis / Áreas Totais). 
Nota: as áreas estão delimitadas no 
projeto de arquitetura 

Check 
List 
Trimestral 

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

4.1.4 Disponibilidade de Tecnologia da Informação (DT)  

O Índice de Disponibilidade de Tecnologia da Informação (DT) será apurado de 
acordo com a medição dos seguintes indicadores: 

Nota de Satisfação 

R
u
im
 

A
d
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

 Ó
tim

o
 Grupo Peso Item Avaliação 

Forma de 

Medição 

1 2 3 4 
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Nota de Satisfação 

R
u
im
 

A
d
eq
u
ad
o
 

A
d
eq
u
ad
o
 

 Ó
tim

o
 Grupo Peso Item Avaliação 

Forma de 

Medição 

1 2 3 4 

Serviços de 
Impressão e 
escaneamento 

1  1 

Disponibilidade dos sistemas de 
impressão e escaner. (Total de Horas 
de disponibilidade Real / Total de 
Horas de disponibilidade Estipulada). 
Nota: o total de horas estipulado é 
dado pela quantidade de impressoras 
x 24 horas/dia x dias do mês  

Software 
de Gestão 
de Rede  

4 - > 90%  
3 - > entre 85% e 90% 
2 - > entre 80% e 84% 
1 - < 80% 

1 

Disponibilidade da rede de dados 
interna. (Total de Horas de 
disponibilidade Real / Total de Horas 
de disponibilidade Estipulada). Nota: 
o total de horas estipulado é dado 
pela quantidade dias do mês x 24 
horas/dia  

Software 
de Gestão 
de Rede  

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  

Gestão de Rede e 
Telecom  

2  

2  

Disponibilidade da rede de telefonia 
interna. (Total de Horas de 
disponibilidade Real / Total de Horas 
de disponibilidade Estipulada). Nota: 
o total de horas estipulado é dado 
pela quantidade dias do mês x 24 
horas/dia 

Software 
de gestão 
de 
telefonia 

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  

Sistemas de 
Informação  

3 1  

Disponibilidade dos sistemas de 
informação. (Total de Horas de 
disponibilidade Real / Total de Horas 
de disponibilidade Estipulada). Nota: 
o total de horas estipulado é dado 
pela quantidade dias do mês x 24 
horas/dia  

Software 
de Gestão 
de Rede  

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  

Microinformática 2 1  

Disponibilidade dos equipamentos de 
microinformática. (Total de Horas de 
disponibilidade Real / Total de Horas 
de disponibilidade Estipulada). Nota: 
o total de horas estipulado é dado 
pela quantidade total de 
equipamentos x quantidade dias do 
mês x 24 horas/dia  

Software 
de Gestão 
de Rede  

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  

Service Desk  1 1 

Índice de Disponibilidade dos canais 
de atendimento (URA e Portal). Total 
de Horas de disponibilidade Real / 
Total de Horas de disponibilidade 
Estipulada). Nota: o total de horas 
estipulado é dado pela quantidade 
total de canais de atendimento x 
quantidade dias do mês x 24 
horas/dia  

Software 
de Gestão 
de Rede  

4 – > de 98% 
3 – entre 95%e 98% 
2 - entre 92 e 94% 
1 – abaixo de 92%  
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ANEXO DE CONTRATO 
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ANEXO 5 - Modelo de Fiança-Bancária 

 

[local], [●] de [●] de 2012 

 
À 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”) 

 

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº. [●] (“Carta de Fiança”) 

 

 

4 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no C.N.P.J.M.F. 

sob nº. [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-

se perante o Governo do Estado da Bahia como fiador solidário da CONCESSIONÁRIA, 

com sede em [●], inscrita no C.N.P.J.M.F. sob nº. [●] (“Afiançada”), com expressa 

renúncia dos direitos previstos nos artigos nº.s 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pela Afiançada no CONTRATO de CONCESSÃO nº. [●], para 

a prestação do serviço de Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS 

de UNIDADE HOSPITALAR (“CONTRATO”), celebrado entre a SESAB e a Afiançada em 

[●], cujos termos, cláusulas e condições o Banco Fiador declara expressamente 

conhecer e aceitar. 

5 Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar à SESAB, no 

caso de descumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no CONTRATO, 

incluindo, entre outras, as hipóteses de inadimplemento previstas na subcláusula 19.5 do 

CONTRATO, o valor de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) para os dois 

primeiros anos do PRAZO DA CONCESSÃO, R$15.000.000,00 (quinze milhões de 

Reais) para os dois últimos anos do PRAZO DA CONCESSÃO e de R$10.000.000,00 

(dez milhões de Reais) para os demais anos do PRAZO DA CONCESSÃO (“Fiança”): 

5.1 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente, na 
mesma data dos reajustes da Contraprestação Anual Máxima, de acordo com a 
fórmula: GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO x IRCP, observado que o 
IRCP será calculado conforme o disposto na subcláusula 15.8.4 do CONTRATO. 

6 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito dos valores acima indicados, a pagar pelos 
prejuízos causados pela Afiançada, como multas aplicadas pela SESAB relacionadas ao 
CONTRATO, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes títulos 
quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a 
partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita encaminhada pela 
SESAB. 

7 O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por 
ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante a 
SESAB nos termos desta Carta de Fiança. 

8 O Banco Fiador e a CONCESSIONÁRIA não poderão alterar qualquer dos termos da 
Fiança sem a prévia e expressa autorização da SESAB. 
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9 Sempre que a Afiançada se utilizar de parte do total da Fiança, o Banco Fiador obriga-se 
a efetuar imediata notificação à CONCESSIONÁRIA para que esta proceda, dentro de 10 
(dez) dias úteis da data da utilização, à recomposição do montante integral da Fiança. 

10 Na hipótese de a SESAB ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação 
a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento 
das despesas judiciais ou extrajudiciais. 

11 A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contados desta data, conforme as condições 
mencionadas na cláusula 19 do CONTRATO, renováveis por igual período. 

12 Declara o Banco Fiador que:  

12.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando 
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, 
além de atender aos preceitos da Legislação Bancária aplicável;  

12.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu 
nome e em sua responsabilidade; e 

12.3 está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o 
valor da presente Carta de Fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são 
autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

13 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os 
significados a eles atribuídos no CONTRATO.   

 

______________________________________________ 
[assinatura dos procuradores com firma reconhecida] 

 

_____________________________________Testemunha _____________________________________Testemunha
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ANEXO 6 – Modelo de Seguro-Garantia 
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA 
 

Tomador 

13.1 CONCESSIONÁRIA.  

14 Segurado  

14.1 Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB. 

15 Objeto do Seguro   

15.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela 

Concessionária perante o PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO 

de CONCESSÃO da Construção e Operação de SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS de UNIDADE HOSPITALAR, devendo o Segurado ser 

indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer 

descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os eventos de 

descumprimento contratual indicados na subcláusula 19.5 do Contrato. 

16 Instrumento   

16.1 Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e 

autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a  

seguros-garantia.    

17 Valor da Garantia  

17.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização de 

R$40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) para os dois primeiros anos do 

PRAZO DA CONCESSÃO, R$15.000.000,00 (quinze milhões de Reais) para os 

dois últimos anos do PRAZO DA CONCESSÃO e de R$10.000.000,00 (dez 

milhões de Reais) para os demais anos do PRAZO DA CONCESSÃO. 

17.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente, na 

mesma data dos reajustes da Contraprestação Anual Máxima, de acordo com a 

fórmula: GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO x IRCP, observado que o 

IRCP será calculado conforme o disposto na subcláusula 15.8.4 do Contrato. 

18 Prazo 

18.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) 

ano, renováveis por igual período. 

19 Disposições Adicionais 

19.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: 
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19.1.1 declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e 

condições do CONTRATO;  

19.1.2 vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de 

pagamento total ou parcial do prêmio; 

19.1.3 confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas 

pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da 

Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a 

notificação feita ao Tomador; 

19.1.4 as questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, 

serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado. 

20 Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terão os 

significados a eles atribuídos no CONTRATO.   

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 7 

 

 

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E ATOS CONSTITUTIVOS 
DA CONCESSIONÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezembro – 2012 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 8 

 

 

CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS E TERMO ADITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezembro – 2012 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 

ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 9 

 

LISTA DE BENS REVERSÍVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezembro – 2012 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 

ANEXO 9 - Rol de Bens Reversíveis 
 

1. São obrigatoriamente reversíveis os seguintes BENS DA CONCESSÃO: 
 

1.1. O imóvel cedido para o uso da CONCESSIONÁRIA, necessário à 
construção da UNIDADE HOSPITALAR, cuja matrícula é 657.375-4;  

1.2. Todas as acessões construídas ou instaladas pela CONCESSIONÁRIA 
no imóvel indicado no item anterior; 

1.3. Todos os demais BENS DA CONCESSÃO compreendidos na 
subcláusula 4.1 (i) e (ii), e acessões neles realizadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Anexo tem como objetivo apresentar os Mecanismos de 

Governança Corporativa previstos para a coordenação, integração, controle, 

monitoramento e fiscalização relacionados ao objeto do CONTRATO, bem 

como define a estrutura para tratar das relações entre os diversos atores 

envolvidos no âmbito da SESAB e da CONCESSIONÁRIA no intuito de 

harmonizar entendimentos com vistas à prestação dos SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS na UNIDADE HOSPITALAR. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1.  Os MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA elencados 

neste ANEXO referem-se aos mecanismos de controle e monitoramento 

da SESAB instituídos com vistas à fiscalização do CONTRATO, 

podendo ser alterados, bem como os relacionados a outros 

mecanismos de controle a que estão sujeitos os entes que lidam com 

recursos públicos. 

2.2.  Novos Mecanismos de Governança Corporativa podem ser instituídos 

pelo PODER CONCEDENTE. 

2.3.  As decisões e práticas adotadas pelos MECANISMOS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA não podem contrariar ao disposto no 

CONTRATO e EDITAL, mas poderão ensejar aditivos contratuais. 

2.4. Caso as controvérsias não sejam sanadas pela Comissão de Mediação, 

será acionado o Tribunal Arbitral previsto no CONTRATO.  

 

3. DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

3.1. Para a coordenação, integração, controle, monitoramento e fiscalização 

do objeto do CONTRATO dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS de 

caráter interno à SESAB e na relação com a CONCESSIONÁRIA, ficam 

instituídos a COMISSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 

ICOM/CONCESSIONÁRIA, a Comissão de Controle e 

Acompanhamento da SESAB/ICOM, o VERIFICADOR 
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INDEPENDENTE, a Comissão do Componente Estadual de Auditoria 

do SUS/BA e a Comissão de Mediação. 

3.1.1.  COMISSÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

ICOM/CONCESSIONÁRIA 

3.1.1.1. As Partes indicarão representantes para a formação da 

Comissão de Operacionalização da UNIDADE HOSPITALAR 

objetivando o alinhamento da execução das atividades entre o 

ICOM/SESAB (Serviços Assistenciais) e a CONCESSIONÁRIA 

(SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS) com vistas à prestação de 

serviços adequados aos usuários SUS e aos demais parceiros 

da UNIDADE HOSPITALAR. 

3.1.1.2. A Comissão será composta por 04 (quatro) membros, 

devidamente qualificados para o cumprimento das atribuições 

previstas, sendo 02 (dois) membros designados pelo 

ICOM/SESAB e 02 (dois) membros designados pela 

CONCESSIONÁRIA.  

3.1.1.3. São atribuições dessa Comissão: 

a. Planejar o início das operações dos Serviços Assistenciais 

e SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS da UNIDADE 

HOSPITALAR; 

b. Acompanhar, sempre que possível, a capacitação do 

pessoal da CONCESSIONÁRIA e do PODER 

CONCEDENTE, bem como todas as demais atividades 

que respaldem o início da operação da UNIDADE 

HOSPITALAR, determinando as medidas que entender 

cabíveis; 

c. Discutir e aperfeiçoar a inter-relação entre os SERVIÇOS 

NÃO ASSISTENCIAIS concedidos e os Serviços 

Assistenciais de responsabilidade da SESAB/ICOM; 

d. Instituir e divulgar regras, fluxos e métodos de trabalho 

visando à orientação do pessoal que atua na UNIDADE 
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HOSPITALAR, terceiros eventualmente contratados e de 

seus USUÁRIOS;  

e. Corrigir imperfeições detectadas na execução do 

CONTRATO ;  

f. Implementar de forma contínua o aperfeiçoamento da 

gestão dos Serviços da UNIDADE HOSPITALAR; 

g. Apreciar os MANUAIS DE PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS e suas respectivas alterações; 

h. Programar ações emergenciais que possam ser requeridas 

na prestação dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS; 

i. Possibilitar o registro em Livro de Ocorrência de todas as 

ações praticadas por  colaboradores que atentem contra 

os Princípios de Humanização do SUS, o adequado 

funcionamento da UNIDADE HOSPITALAR e a parceria 

público-privada celebrada; 

j. Apoiar irrestritamente a atuação in loco ou não dos 

MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

previstos neste ANEXO ou novos mecanismos que 

venham a ser instituídos; 

k. Outras ações que venham a ser requeridas pelas partes e 

que não contrariem o disposto no CONTRATO. 

3.1.2. Comissão de Controle e Acompanhamento da SESAB/ICOM 

3.1.2.1. Será composta por 03 (três) integrantes, sendo 02 (dois) 

membros pertencentes ao nível da Administração Central da 

SESAB e 01 (um) pertencente à estrutura da UNIDADE 

HOSPITALAR ICOM/SESAB, com sólidos conhecimentos das 

atividades de controle e acompanhamento. 

3.1.2.2. Deverá ser modificada em pelo menos 1/3 (um terço) a 

cada 02 (dois) anos. 

3.1.2.3. Pelos menos 2/3 (um terço) dos membros deverá ser 

pertencente ao quadro permanente do Estado, sendo 01 (um) 
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membro do nível da Administração Central da SESAB e um 

membro da UNIDADE HOSPITALAR ICOM/SESAB. 

3.1.2.4. São atribuições da Comissão de Controle e 

Acompanhamento: 

a. Fiscalizar o CONTRATO na fase de operacionalização da 

UNIDADE HOSPITALAR; 

b. Acompanhar trimestralmente a execução das ações 

previstas no CONTRATO; 

c. Verificar continuamente o cumprimento das metas previstas 

no CONTRATO DE CONCESSÃO; 

d. Monitorar o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das não 

conformidades apontadas pelos demais MECANISMOS 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, em especial, 

Comissão do Componente Estadual de Auditoria do 

SUS/BA e VERIFICADOR INDEPENDENTE, sem o 

prejuízo de outros órgãos; 

e. Emitir relatório trimestral referente ao cumprimento de 

metas para o pagamento da Contraprestação Mensal à 

CONCESSIONÁRIA, considerando o nível de atingimento 

das metas previstas no CONTRATO e ANEXOS; 

f. Comunicar ao Secretário de Saúde do Estado, eà 

Superintendência de Integração à Saúdesobre as não 

conformidades identificadas pela Comissão;  

g. Comunicar à Secretaria da Fazenda do Estado e à 

CONCESSIONÁRIA, os valores a serem retidos a título de 

multa e/ou não cumprimento das metas; 

h. Dar conhecimento dos relatórios trimestrais ao Secretário 

de Saúde do Estado e à Superintendência de Integração à 

Saúde, que deverá dar os encaminhamentos pertinentes. 

3.1.3. Comissão do Componente Estadual de Auditoria do SUS/BA 
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3.1.3.1. Será composta por Auditores em Saúde no âmbito do 

SUS/BA, devidamente qualificados para o desenvolvimento 

das ações requeridas, devendo ser observada a rotatividade 

periódica das equipes constituídas. 

3.1.3.2. São atribuições da Comissão de Auditoria do SUS/BA, sem 

prejuízo ao disposto no Decreto Estadual nº 7.884/2000 e 

possíveis alterações: 

a. Avaliar o cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares do processo de contratação da Parceria; 

b. Avaliar a confiabilidade das fontes e a fidedignidade das 

informações apresentadas e dos indicadores utilizados 

para demonstrar o cumprimento das metas; 

c. Avaliar o atingimento dos objetivos e o cumprimento das 

metas pactuadas verificando o percentual de realização 

mediante indicadores de desempenho definidos no 

CONTRATO; 

d. Avaliar se os indicadores de desempenho definidos no 

Contrato de Concessão são suficientes e adequados para 

medir o cumprimento das metas quanto aos aspectos de 

eficiência, eficácia, economicidade, qualidade e efetividade; 

e. Avaliar se as metas pactuadas são compatíveis com a 

capacidade da Sociedade de Propósito Específico (SPE); 

f. Avaliar se os princípios da legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade estão sendo 

seguidos e observados pelos entes celebrantes do 

CONTRATO; 

g. Avaliar se os mecanismos de controle definidos estão 

sendo devidamente aplicados; 

h. Realizar atividades de auditoria, no mínimo anualmente, ou 

a critério da Administração Pública. A realização de 

auditorias a critério da Administração Pública se dará a 
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qualquer tempo, desde que venham a ser identificadas 

como necessárias. 

 

3.1.4.  VERIFICADOR INDEPENDENTE 

3.1.4.1. Empresa de consultoria que atuará como VERIFICADOR 
INDEPENDENTE e que será selecionada pela SESAB e 
contratada, sob o regime privado, pela CONCESSIONÁRIA, a 
quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos 
custos da contratação. 

3.1.4.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado com 
observâncias aos critérios fixados no CONTRATO. 

3.1.4.3. As atribuições do VERIFICADOR INDEPENDENTE são as 
previstas no CONTRATO. 

3.1.5. Comissão de Mediação 

3.1.5.1. As Partes indicarão representantes para a formação da 

Comissão para a solução de eventuais divergências e 

controvérsias tanto de natureza técnica ou econômico-

financeira na fase de execução das obras e na fase da oferta e 

gestão dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. 

3.1.5.2. A Comissão, de caráter pro tempore, será constituída para 

tratar da solução de conflitos e/ou divergências surgidas entre 

as partes, não solucionadas e/ou não previstas no Edital, 

Contrato de Concessão e Anexos.  

3.1.5.3. Será composta por 04 (quatro) membros, todos com 

conhecimentos aprofundados na matéria objeto do conflito ou 

divergência e indicados por ocasião desta dada divergência. 

3.1.5.4. A composição da Comissão de Mediação deverá ser 

definida considerando o nível de conhecimento dos membros 

integrantes de acordo com a matéria objeto do conflito e/ou 

divergência, para cada fase da execução do Contrato.   

3.1.5.5. A Comissão de Mediação será competente para emitir 

pareceres fundamentados sobre questões submetidas por 

setores internos da SESAB ou pela CONCESSIONÁRIA, 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

relativas aos conflitos e/ou divergências que venham a surgir 

quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econômico-

financeiros durante a execução do Contrato de Concessão. 

3.1.5.6. Os membros da Comissão de Mediação serão designados 

da seguinte forma: 

a. 02 (dois) membros indicados pelo PODER CONCEDENTE, 

sendo um deles integrante do quadro permanente de 

servidores do Estado; 

b. 01 (um) membro pela CONCESSIONÁRIA; e 

c. 01 (um) membro externo, com comprovada especialização 

na matéria objeto da divergência, que será escolhido de 

comum acordo entre as Partes, quando da ocorrência do 

conflito e/ou divergência. 

3.1.5.7. O procedimento para a solução de conflitos e/ou 

divergências iniciar-se-á mediante a comunicação de 

solicitação de pronunciamento por parte de setores internos do 

PODER CONCEDENTE e/ou CONCESSIONÁRIA da 

necessidade da Comissão de Mediação.  

a. O pedido de constituição de comissão deverá ser 

encaminhado ao Secretário de Saúde do Estado que 

determinará, no prazo máximo de 5 dias, à 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde e à 

CONCESSIONÁRIA que indiquem os membros; 

b. Os indicados, de comum acordo, indicarão ao Secretário o 

membro externo. O prazo máximo para a indicação do 

membro externo não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias; 

c. Com a indicação do membro externo o Secretário de 

Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

constituirá a comissão.  

3.1.5.8. O rito de trabalho será dado da seguinte forma: 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

a. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 

comunicação referida no item anterior, a parte reclamada 

apresentará as suas alegações relativamente à questão 

formulada. 

b. O parecer da Comissão de Mediação será emitido no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento das alegações apresentadas pela parte 

reclamada. 

c. Os pareceres da Comissão de Mediação serão 

considerados aprovados se contarem com o voto 

favorável da maioria de seus membros. 

d. O membro indicado pela CONCESSIONÁRIA e o membro 

escolhido em comum acordo entre as Partes terão direito 

a um voto, cada um. 

e. Os membros indicados pelo PODER CONCEDENTE terão, 

em conjunto, direito a um voto, pelo que deverão compor, 

entre si, eventuais divergências antes de proferirem voto 

único. 

3.1.5.9. Todo conflito e/ou divergência suscitada não eliminada 

normalmente deverá ser encaminhada à Comissão de 

Mediação, juntamente com cópia de todos os documentos 

necessários para a solução da demanda. 

3.1.5.10. Todas as despesas necessárias ao funcionamento da 

Comissão de Mediação serão arcadas pela 

CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração 

eventualmente devida aos membros indicados pelo PODER 

CONCEDENTE.  

3.1.5.11. A submissão de qualquer questão à Comissão de 

Mediação não exonera a CONCESSIONÁRIA de dar integral 

cumprimento às suas obrigações contratuais e às 

determinações do PODER CONCEDENTE. 
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3.1.5.12. A decisão da Comissão de Mediação será vinculante para 

as Partes, até que sobrevenha eventual decisão arbitral ou 

judiciária sobre a divergência. 

3.1.5.13. Caso aceita pelas Partes, a solução amigável proposta 

pela Comissão de Mediação poderá ser incorporada ao 

Contrato mediante assinatura de termo aditivo. 

3.1.5.14. A mediação será considerada prejudicada se a solução 

amigável não for apresentada pela Comissão de Mediação, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de 

instauração do procedimento ou se a Parte se recusar a 

participar do procedimento, não indicando seu representante 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

3.1.5.15. A atribuição específica da Comissão de Mediação é a 

seguinte: 

a. Eliminar conflitos e/ou divergências entre as equipes da 

CONCESSIONÁRIA e a Poder Concedente, atuantes na 

UNIDADE HOSPITALAR, que resultem em prejuízos de 

caráter técnico e/ou econômico financeiro em quaisquer 

fases da execução do Contrato de Concessão. 

 

4. MECANISMOS TRANSITÓRIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

4.1.  Para o processo de acompanhamento e recebimento do projeto, obras, 

instalações e equipamentos, conforme cronograma apresentado pela 

CONCESSIONÁRIA e validado pelo PODER CONCEDENTE, serão 

instituídas as seguintes Comissões de caráter transitório: 

4.1.1.  Comissão Transitória de Recebimento do Projeto 

4.1.1.1. Constituída pelo Secretario da Saúde do Estado 

especificamente para o acompanhamento e o recebimento do 

Projeto. 

4.1.1.2. Será composta por 04 (quatro) integrantes, sendo 02 (dois) 

membros pertencentes ao nível da Administração Central da 
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SESAB, 01 (um) pertencente ao Hospital Especializado Couto 

Maia e 01 (um) pertencente à estrutura da SUCAB, com 

conhecimentos sobre projetos de engenharia. 

4.1.1.3. Pelos menos 2/3 (dois terços) dos membros deverá ser 

pertencente ao quadro permanente do Estado. 

4.1.1.4. São atribuições da Comissão Transitória de Recebimento 

do Projeto: 

a. Acompanhar e receber o Projeto elaborado;  

b. Validar as etapas de entrega do Projeto; 

c. Elaborar parecer circunstanciado sobre o projeto recebido e 

sobre sua adequação ao que foi requerido. 

4.1.2. Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações 

4.1.2.1. Constituída pelo Secretário da Saúde do Estado da Bahia 

especificamente para o acompanhamento e o recebimento da 

Obra e Instalações. 

4.1.2.2. Será composta por 04 (quatro) integrantes, sendo 02 (dois) 

membros pertencentes ao nível da Administração Central da 

SESAB, 01 (um) pertencente ao Hospital Especializado Couto 

Maia e 01 (um) pertencente à estrutura da SUCAB, com 

conhecimentos sobre obras de engenharia. 

4.1.2.3. Pelos menos 2/3 (dois terços) dos membros deverá ser 

pertencente ao quadro permanente do Estado. 

4.1.2.4. São atribuições da Comissão Transitória de Recebimento 

da Obra e Instalações: 

a. Acompanhar e fiscalizar regulamente a execução da obra, 

em suas diversas fases; 

b. Receber a obra; 

c. Elaborar parecer circunstanciado sobre a obra recebida e a 

sua adequação com o projeto elaborado.  

4.1.3. Comissão Transitória de Recebimento dos Equipamentos 
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4.1.3.1. Constituída pelo Secretário da Saúde do Estado da Bahia 

especificamente para o recebimento dos Equipamentos e 

mobiliário. 

4.1.3.2. Será composta por 04 (quatro) integrantes, sendo 02 (dois) 

membros pertencentes ao nível da Administração Central da 

SESAB, 01 (um) pertencente ao Hospital Especializado Couto 

Maia e 01 (um) pertencente à estrutura da SUCAB, com 

conhecimentos sobre equipamentos de saúde. 

4.1.3.3. Pelos menos 2/3 (dois terços) dos membros deverá ser 

pertencente ao quadro permanente do Estado. 

4.1.3.4. São atribuições da Comissão Transitória de Recebimento 

dos Equipamentos: 

a. Receber os equipamentos previstos; 

b. Elaborar parecer circunstanciado sobre os equipamentos 

recebidos e sua adequação ao que foi previsto. 

 

5. OUTROS MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

5.1. Sem prejuízos da atuação dos Mecanismos de Governança Corporativa 

mencionados anteriormente, a Parceria Público-Privada se submeterá, 

dentre outros, aos seguintes mecanismos: 

5.1.1.  Na Esfera Estadual: 

5.1.1.1. Conselho Gestor (SEFAZ e demais órgãos vinculados); 

5.1.1.2.  Auditoria Geral do Estado (SEFAZ); 

5.1.1.3. Conselho Estadual de Saúde (CES/SESAB); 

5.1.1.4. Tribunal de Contas do Estado (TCE); 

5.1.1.5. Ministério Público Estadual. 

5.1.2.  Na Esfera Federal 

5.1.2.1. Componente Federal do Sistema Nacional de Auditoria 

(Ministério da Saúde); 

5.1.2.2. Controladoria Geral da União (CGU); 

5.1.2.3. Tribunal de Contas da União (TCU); 
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5.1.2.4. Ministério Público Federal. 
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Disposição dos Mecanismos de Governança Corporativa Internos à 

SESAB frente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e SPE 

 

 

Fluxo Previsto para a Eliminação de Conflitos e/ou Divergências 
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ANEXO DO CONTRATO 
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INTRODUÇÃO 

Os parâmetros aqui descritos devem ser entendidos como mínimos 
obrigatórios para a execução dos projetos e das obras de construção do 
Instituto Couto Maia e devem ser atendidos em todas as fases do 
empreendimento, desde o planejamento até a entrega. 

O PODER CONCEDENTE disponibilizará Projeto Executivo que poderá ser 
utilizado como referência na elaboração dos projetos, devendo a 
CONCESSIONÁRIA arcar com todos os custos relativos a direitos autorais, 
custos de revisão, adequação e complementação. 

As obras e os serviços de engenharia deverão ser executados conforme 
projetos listados a seguir, cuja confecção faz parte da obrigação da 
CONCESSIONÁRIA. 

° Projeto Arquitetônico; 

° Projeto de Terraplanagem; 

° Projeto Estrutural de Infra e Superestrutura; 

° Projetos de Instalações  

o Projeto de Instalações Hidráulicas (Água fria e quente); 

o Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário e de Coleta de Águas 

Pluviais; 

o Projeto de Instalações Elétricas e de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas; 

o Projeto de Instalações de Rede Estruturada (dados e voz); 

o Projeto de Instalações de Utilidades: Gás Combustível (GLP); 

o Projeto de Instalações de Utilidades: Ar Comprimido; 

o Projeto de Instalações de Utilidades: Vácuo; 

o Projeto de Instalações de Utilidades: Oxigênio; 

o Projeto de Instalações de Utilidades: Óxido Nitroso; 

o Projeto de Instalação de Condicionamento de Ar e de Exaustão e 

Ventilação Mecânica; 

o Projeto de Instalação de Elevadores e Monta-cargas; 

o Projeto de Instalações de Detecção e Combate à Incêndio e 

Pânico; 

° Projeto de Comunicação Visual; 

° Projeto de Paisagismo; 
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° Projeto de Urbanismo da UNIDADE HOSPITALAR; 

Todos os projetos básicos e executivos devem conter: Memorial Descritivo 
com especificações técnicas, planilha de quantitativos e custos; 

A CONCESSIONÁRIA deve entregar Cronograma Físico de Execução do 
empreendimento em até 90 dias após a assinatura do contrato; 

O cronograma físico deverá ter periodicidade quinzenal e evidenciar a 
execução de cada um dos projetos citados nesse ANEXO. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA analisar as premissas funcionais e demais 
especificações técnicas informadas e confeccionar os estudos de 
implantação e projetos, apresentando-os para a aprovação do PODER 
CONCEDENTE. 

Cabe ao PODER CONCEDENTE a decisão sobre aceitar ou não as 
proposições apresentadas pela CONCESSIONÁRIA. 

A discordância da CONCESSIONÁRIA quanto aos documentos técnicos 
incorporados não será motivo de escusa ao cumprimento do CONTRATO, 
em especial quanto ao cronograma previsto no CONTRATO e ao 
atendimento aos indicadores de qualidade aqui referidos. 

DIRETRIZES GERAIS 

O PODER CONCEDENTE nomeará Comissão Transitória de 
acompanhamento e recebimento de projeto, conforme ANEXO 10. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a coordenação da elaboração dos projetos 
de maneira a considerar todas as suas interferências. A elaboração dos 
projetos, por sua vez, deverá ser de responsabilidade de técnicos 
legalmente habilitados pelo CREA e CAU, devendo a CONCESSIONÁRIA 
providenciar, junto ao CREA e CAU, as Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes. 

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, a CONCESSIONÁRIA 
deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico, próprio ou de empresa 
contratada para o desenvolvimento do referido projeto, que comprove 
experiência no desenvolvimento de projetos de hospitais de mais de 100 
leitos. 

Os memoriais descritivos e justificativos, especificações (incluindo as listas 
mestras e tabelas de fabricantes referenciais), memórias de cálculo, 
planilhas, etc., elaborados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser 
apresentados em formato "DOC" ou "XLS", conforme o caso, em papel 
formato A4 e com carimbo ou folha-rosto contendo as informações 
necessárias para sua identificação. 

Os desenhos, por sua vez, deverão ser gravados em formato "DWG" e o 
formato seguirá os padrões definidos pela ABNT.  
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Para os projetos de Instalações de Utilidades, fica facultado à 
CONCESSIONÁRIA apresentar as etapas de Projeto de forma consolidada, 
Lou seja contendo todas as instalações de gases num mesmo documento, 
desde que não comprometa compreensão dos produtos e a execução das 
instalações. 

Todas as folhas de desenho deverão ter o carimbo padrão SESAB no canto 
inferior direito, conforme padrões de desenho estabelecidos pela SUCAB, 
que deverá conter as seguintes informações: 

� Nome do Contratante; 
� Nome da Obra a ser executada; 
� Título e fase do projeto; 
� Referência do desenho, localização e nome da disciplina; 
� Nome do Responsável Técnico pelo Projeto; 
� Número do desenho; 
� Data; 
� Desenhista; 
� Aprovação; 
� Número de revisão. 
Observação: O logotipo da CONCESSIONÁRIA deverá ser inserido nas folhas 

de desenho no canto direito inferior, acima do carimbo SESAB. 
Toda e qualquer modificação em projeto, implicando alterações em desenhos 
já aprovados, deverão ser indicadas nos desenhos e referenciadas nos 
carimbos e nome dos arquivos (letra de revisão) e validada pelo PODER 
CONCEDENTE. 
Os documentos elaborados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser entregues 
em 2 (dois) jogos de discos de CD-rom (originais e backups), juntamente com 3 
(três) cópias impressas em papel tipo sulfite 90g dos documentos acima 
mencionados. 

PREMISSAS DOS PROJETOS 

Os projetos deverão ser desenvolvidos de maneira harmônica e 
compatibilizados entre si, atendendo, sempre que possível, às seguintes 
premissas: 

° Funcionalidade e adequação ao interesse público; observando as 

possibilidades de mudanças de uso e reforma dos espaços. 

° Economia na execução, conservação e operação, adotando, sempre que 

possível, um sistema de modulação de componentes. 

° Utilização de materiais, componentes e soluções técnicas adequadas à 

realidade regional e ao objetivo da edificação. 
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° Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da 

durabilidade. 

° Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho 

adequadas; 

° Aplicação de conceitos de sustentabilidade construtiva e de eficiência 

energética como o reuso de água, aproveitamento da água de chuva, 

elementos de proteção e de conforto ambiental (brises, jardins, pilotis e 

terraços) e a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 

impacto ambiental e o consumo de energia elétrica. 

° Aproveitamento do calor da água das torres de resfriamento do sistema 

de ar condicionado para o aquecimento de água por meio de bombas de 

calor e aquecedores de passagem. 

° As soluções propostas devem buscar a redução do consumo e do 

desperdício, minimizando a utilização de equipamentos de 

condicionamento de ar, ventilação e exaustão forçada, iluminação 

artificial, chuveiros e aquecedores elétricos entre outros. 

° Modulação e flexibilidade dos espaços tendo sempre em vista as 

necessidades futuras de expansão e adequação dos espaços para 

atendimento a novas tecnologias e terapias. 

° Racionalização e otimização dos espaços, das instalações e dos 

recursos com propostas de áreas de uso comum e localização 

estratégica das áreas de apoio; 

° Setorização por atividades afins, hierarquização dos espaços no edifício 

de acordo com os fluxos de pacientes, acompanhantes, funcionários, 

alunos, fornecedores, suprimentos e resíduos.  

° Avaliar a possibilidade de adoção de estacionamento subterrâneo 

ampliando o espaço externo que deverá ter um tratamento paisagístico 

com objetivo de obter uma integração harmônica com o entorno urbano; 

° Acesso seguro e facilitado para as atividades de 

manutenção/conservação dos elementos construtivos e dos 
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equipamentos limitando os incômodos causados aos ocupantes da 

edificação durante essas intervenções.  

° Utilização de materiais, componentes e soluções técnicas adequadas ao 

objetivo da edificação observando as facilidades de manutenção e 

conservação sem prejuízo da durabilidade. 

° Humanização dos ambientes com ênfase no Conforto Ambiental, 

Iluminação Natural, Acessibilidade, uso da cor e sinalização. Utilização 

de jardins, terraços e áreas de convívio nas áreas livres e de interligação 

entre os prédios proporcionando espaços saudáveis e bem-estar aos 

usuários. 

° Proporcionar espaços externos de qualidade para os usuários do edifício 

levando em conta a ventilação natural, o conforto visual, acústico e a 

iluminação exterior;  

° Tecnologias sustentáveis a serem empregadas:  

� Bacias com caixas acopladas com válvulas de duplo acionamento ou 
de fluxo determinado (6 l por descarga)  

� Mictório com sensor de presença  

� Torneiras de fechamento automático e torneiras temporizadas  

� Torneiras com fluxo reduzido de água e sensor de presença e 
chuveiros com arejadores  

� Irrigação por gotejamento  

� Paisagismo com necessidade de reduzida irrigação  

� Uso de água não potável para irrigação  

DOCUMENTOS E LEGISLAÇÃO NORTEADORAS  

A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável pela observância das leis, 
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 
por suas subcontratadas. Em especial, pontuam-se os seguintes 
documentos: 

° Normas da ABNT e INMETRO; 

° RDC-50 – Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde da Agencia Nacional de Vigilância Sanitário-

ANVISA/MS; 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

° NBR-9050/04 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

° Instrução Normativa IN n°01/2010 – critérios de sustentabilidade 

ambiental na contratação de serviços e obras; 

° Disposições legais do Estado e Município; 

° Normas das concessionárias de serviços públicos locais; 

° Código de Obras da Cidade de Salvador, Legislação do Corpo de 

Bombeiros; 

° Cadernos de Projeto, Construção e Manutenção do “Manual de Obras 

Públicas – Edificações: Práticas da Secretaria de Estado e 

Administração do Patrimônio (SEAP)”; 

° Recomendações dos fabricantes e materiais 

Todo e qualquer serviço deverá ser executado por profissionais habilitados 
e a CONCESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade pela boa 
execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como, pelos danos 
decorrentes da realização dos referidos trabalhos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de 
todas as disposições e acordos relativos à legislação previdenciária e 
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato. 

A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, 
taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o 
objeto do contrato. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Inicialmente deverão ser definidos, além da área exata a ser levantada, o 
sistema de coordenadas e a referência de nível a ser adotada, bem como a 
escala de desenho. 

Deverão ser pesquisadas, junto aos órgãos oficiais, informações, dados ou 
levantamentos pertinentes à área em questão, tais como restituições 
aerofotogramétricas, recobrimentos aerofotográficos, vértices de 
coordenadas e referências de nível de mapeamentos sistemáticos da área, 
levantamentos topográficos existentes e disponíveis e normas ou 
instruções que devam ser observadas na utilização destes dados. 

Deverão ser levantados os cadastros disponíveis de todas as redes de 
serviços necessários ao bom desenvolvimento dos projetos. 
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A execução dos serviços deverá ser feita em duas fases distintas: trabalhos 
de campo, compreendendo os levantamentos ou locações; e trabalhos de 
escritório, compreendendo os cálculos e desenhos. 

Cadastramento 

Deverão ser incluídos no levantamento topográfico todos os elementos 
físicos presentes na área, inclusive as características das redes de 
utilidades, de esgotos, dos dispositivos de drenagem e outros levantados e 
cadastrados com a finalidade de propiciar uma conexão exata das redes e 
dispositivos projetados com os existentes. 

Deverão ser levantados, obtendo as coordenadas, cotas e demais 
características geométricas, os seguintes dispositivos presentes na área e 
nas circunvizinhanças: 

° Poços de visita de redes de esgoto e galeria de águas pluviais. 

° Componentes de drenagem superficial existente. 

° Posteamento da rede elétrica. 

° Demais elementos componentes de redes de utilidade e serviços que 

possam interessar ao projeto. 

° Árvores existentes. 

O produto final destes cadastros, além de constar da planta topográfica, 
deverá ser documentado em fichas cadastrais apropriadas. 

Deverão ser levantados também pontos do terreno que possibilitem sua 
exata representação na escala escolhida para a planta. O número de 
pontos levantados por hectare deverá ser em função da escala do desenho 
e das características da área. A título indicativo apresentam-se os números 
mínimos de pontos a serem observados nos levantamentos da área 
comuns: 

Escala 
Nº pontos por 

hectares 
1:250 100 pontos 
1:500 75 pontos 
1:1.000 50 pontos 
1:2.000 30 pontos 

As poligonais, quando existirem, deverão ser constituídas a distanciômetro 
eletrônico ou trena de aço aferida, devendo ser fechadas com uma 
tolerância linear mínima de 1:5.000. 

Os ângulos deverão ser lidos com teodolitos que propiciem leitura direta, no 
mínimo, no fechamento angular da poligonal de 30"√N, onde “N” é o 
número de vértices da poligonal. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Os marcos da poligonal deverão ser nivelados e contranivelados 
geométricamente, com nível automático de precisão nominal mínima de ± 
2,5mm por quilômetro duplo de nivelamento, de forma a garantir uma 
tolerância mínima no nivelamento de 15mm√K, onde “K” é a extensão 
nivelada em quilômetros. 

As curvas de nível deverão ser interpoladas dependendo da declividade do 
terreno, seguindo-se o critério abaixo de eqüidistância máxima em escala 
entre as curvas de nível: 

� 1:250 de 0,25m a 0,49m; 
� 1:500 de 0,50m a 0,99m; 
� 1:1.000 de 1,00m a 1,99m; 
� 1:2.000 acima de 2,00m. 

A CONCESSIONÁRIA deve, ao término dos trabalhos de campo, 
providenciar relatório detalhado contendo a metodologia adotada, as 
prescrições atingidas e a aparelhagem utilizada, bem como anexar todas as 
cadernetas de campo, planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos, 
cartões e outros elementos de interesse. 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

A sondagem de reconhecimento do subsolo será obrigatória e elemento 
indispensável para aprovação do projeto de fundações.  

Normalmente deverá ser efetuada sondagem de reconhecimento de tipo 
S.P.T., que deverá apresentar resultados gráficos, contendo o provável 
perfil do subsolo com suas camadas, discriminando a consistência ou 
compacidade conforme o caso, a resistência à penetração, nível do 
lençol d'água na data da perfuração, eventual nível de água sob 
pressão e cota de referência da superfície do terreno, função de uma 
Referência de Nível (RN) bem determinado e de caráter definitivo. 

As perfurações deverão ser de ordem de uma para cada 400m² de 
construção, passando a uma para cada que excederem a 1.200m², e 
deverão ser duas no mínimo. 

Para edificações com área de construção acima de 2.400m², deverão 
ser feitos estudos especiais. A distância entre furos deverá ser no 
máximo de 25m. 

A profundidade das sondagens deverá ser determinada pelo produto "B 
x C", onde "B" é a menor dimensão do retângulo que envolve a área de 
construção, e "C" é fator que varia em função da carga por m² da 
edificação, sendo de valor 1 para cargas até 10t/m², de valor 1,5 para 
cargas até 15t/m² e de valor 2 para cargas de 20t/m². Para cargas 
superiores a 20t/m², deverá ser obrigatório estudo especial (NB-12). 

Em casos de impossibilidade de aplicação da fórmula cima, a 
profundidade deverá ultrapassar suficientemente a camada de boa 
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resistência, para que se possa reconhecer a camada ou camadas 
inferiores de apoio. 

Quando a construção estiver locada na planta do terreno, os pontos de 
sondagem poderão ser marcados em função da área de sua projeção 
horizontal e de suas concentrações de carga. 

Em caso de estudo aprofundado do terreno para determinação de suas 
condições de trabalho e de seu melhor aproveitamento, deverá ser 
efetuado ensaio em laboratório da amostragem das diversas camadas. 

A CONCESSIONÁRIA só poderá contratar para a realização dos 
Estudos geotécnicos, Empresa especializada com comprovação 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico do CREA. 

PROJETOS 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

O projeto de arquitetura deverá compreender todas as informações e 
detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em 
conformidade com a NBR 13531 e 13532, NBR 6492, INB 43, NBR 9050, 
NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substituí-Ias, devendo ser 
apresentado na seguinte forma 

Estudo Preliminar 

O Estudo Preliminar deverá ser apresentados em forma de memorial 
descritivo, incluindo croquis e/ou outros documentos necessários à perfeita 
compreensão dos objetivos estabelecidos, observando. 

° A Programação Arquitetônica (Anexo 11 – Apêndice 2)  

° As características funcionais da obra, em especial: atividades que irá 

abrigar; compartimentação e dimensionamento preliminares; escala de 

proximidades espaciais; fluxos (de pessoas, veículos, materiais); 

mobiliário, instalações e equipamentos básicos (por compartimento). 

° Levantamento arquitetônico detalhado, em escala adequada, de 

construções existentes no terreno. 

° Sondagem geológica e dado sobre drenagem, visando subsidiar a 

concepção estrutural e o projeto de fundações da obra (obras novas). 

° Avaliação da estrutura existente do Pórtico do Teatro incorporando esse 

elemento na concepção arquitetônica como entrada da unidade de 

ensino e pesquisa. Sob justificativa fundamentada da 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar a 

demolição do referido pórtico.  

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Estudo Preliminar:  

� Memorial: descreve e justifica a solução arquitetônica e o sistema 
construtivo propostos relacionando-a ao Programa de Necessidades, às 
características do terreno e seu entorno, e quaisquer outros pertinentes. 
Apresentação em formato A4 digitado. 

� Planta de Situação: representa a implantação da obra no terreno 
indicando, em especial: acessos, posição, orientação e número da(s) 
edificação(ões) e principais elementos arquitetônicos (estacionamento, 
afastamentos, castelo d'água, expansões possíveis etc.), recuos e 
afastamentos, cotas e níveis principais e quadro geral de áreas (totais, por 
setor, pavimento e/ ou bloco, úteis e/ ou construídas, conforme o 
caso).Principais fluxos. Apresentação em escala 1:500. 

� Planta e Cortes Gerais: representam a compartimentação, inter-
relacionamento e pré-dimensionamento de ambientes, circulações (verticais 
e horizontais), acessos, zoneamento do conjunto de atividades. 
Apresentação em escala 1:200 ou 1:100. 

� Fachadas: representam a configuração externa da obra indicando seus 
principais elementos, em especial, esquadrias. Apresentação em escala 
1:200 ou 1:100. 

� Compatibilização dos projetos: avaliação da interferência entre as 
soluções arquitetônicas e sistemas prediais e de infra-estrutura propostos. 

� Serviços Complementares: perspectivas e/ ou estudo de massa que 
representam a configuração espacial global da obra, sua implantação no 
terreno e relacionamento com o entorno construído. 

� Desenhos promocionais: perspectiva adicionais (internas e/ ou externas) 
e plantas e/ ou cortes humanizados (com indicação de mobiliários e 
equipamentos básicos), entre outros; 

� Estudos preliminares complementares: estudos de estrutura, instalações 
prediais e de redes de infra-estrutura, paisagismo e/ ou arquitetura de 
interiores; 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  

 
� Planta de Situação: representa a implantação da obra no terreno 

indicando, em especial, acessos, posição, orientação e número da(s) 
edificação(ões) e principais elementos arquitetônicos (estacionamento, 
afastamentos, castelo d'água, expansões possíveis etc.), recuos e 
afastamentos, cotas e níveis principais e quadro geral de áreas (totais, 
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por setor, pavimento e/ ou bloco, úteis e/ ou construídas, conforme a 
necessidade). Apresentação em escala 1:250. 

� Plantas Baixas e de Layout: definem, no plano horizontal, a 
compartimentação interna da obra indicando a designação, localização, 
inter-relacionamento e dimensionamento finais (cotas e níveis acabados) 
de todos os pavimentos, ambientes, circulações, fluxos (pacientes, 
profissionais, serviços, materiais, visitantes) e acessos. Representam a 
estrutura, alvenaria, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com 
sistema de abertura), conjuntos sanitários, equipamentos fixos e 
mobiliário. Apresentação em escala 1:50 ou 1:100. 

� Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuração arquitetônica 
indicando a localização e dimensionamento finais (cotas e níveis 
acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o 
caso, telhados, lajes, terraços, lanternins, domus, calhas, caixa d'água e 
equipamentos fixos. Apresentação em escala 1:50 ou 1:100. 

� Cortes Gerais: definem, no plano vertical, a compartimentação interna 
da obra e a configuração arquitetônica da cobertura indicando a 
designação, localização, inter-relacionamento e dimensionamento finais 
(alturas e níveis acabados) de pavimentos, ambientes, circulações e 
elementos arquitetônicos significativos. Representam a estrutura, 
alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de 
abertura) e, conforme o caso, telhados, lanternins, "sheds", domus, 
calhas, caixa d'água e equipamentos fixos. Apresentação em escala 
1:50 ou 1:100. 

� Fachadas: representam a configuração externa da obra indicando seus 
principais elementos, em especial, os acessos. Representam a 
estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema 
de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, 
toldos, letreiros e outros componentes arquitetônicos significativos. 
Apresentação em escala 1:50 ou 1:100. 

� Especificações: definem os principais materiais e acabamentos, em 
especial, revestimentos de fachadas e pisos, paredes e tetos de todos 
compartimentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos 
(planta, cortes e fachadas), em quadro geral de materiais e 
acabamentos referenciais e sob forma de texto (Memorial de 
Especificações) que faz parte do Relatório Técnico. 

� Compatibilização com os Projetos Complementares: avaliação da 
interferência entre as soluções arquitetônicas e sistemas prediais e de 
infra-estrutura propostos. 

� Serviços Complementares: perspectivas e/ ou maquetes que 
representam a configuração espacial global da obra, sua implantação no 
terreno e relacionamento com o entorno construído. 

� Relatório Técnico contendo: 
a) dados cadastrais do estabelecimento de saúde, tais como: razão 
social, nome fantasia, endereço, CNPJ e número da licença sanitária de 
funcionamento anterior, caso exista, dentre outras que a vigilância 
sanitária local considere pertinente; 
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b) memorial do projeto de arquitetura descrevendo as soluções 
adotadas no mesmo, onde se incluem, necessariamente, considerações 
sobre os fluxos internos e externos; 
c) resumo da proposta assistencial, contendo listagem de atividades 
que serão executadas na edificação do estabelecimento de saúde, 
assim como de atividades de apoio técnico ou logístico que sejam 
executadas fora da edificação do estabelecimento em análise ; 
d) quadro de número de leitos, quando houver, discriminando: leitos de 
internação, leitos de observação e leitos de tratamento intensivo, 
conforme Portaria nº 1101/GM de 12 de junho de 2002, do Ministério da 
Saúde publicada no DOU de 13 de junho de 2002; 
e) especificação básica de materiais de acabamento e equipamentos de 
infra-estrutura (poderá estar indicado nas plantas de arquitetura) e 
quando solicitado, dos equipamentos médico hospitalares não portáteis; 
f) descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água 
potável, energia elétrica, coleta e destinação de esgoto, resíduos 
sólidos e águas pluviais da edificação; 
g) no caso de instalações radioativas, o licenciamento de acordo com 
as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN NE 6.02. 

Projeto Executivo 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que a fase de Projeto 
Básico esteja aprovada PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 

Serviços Básicos 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Executivo:  
� Planta de Situação/ Locação: define(m) detalhadamente a implantação 

da obra no terreno locado e dimensionando todos os elementos 
arquitetônicos, em especial, edificação(ões), acessos, vias aéreas livres, 
muros, dentre outros etc. Indica afastamentos, cotas em gerais e 
parciais e níveis de assentamentos. Apresentação em escala 1:250. 

� Planta Baixa (ou de alvenaria): define(m) detalhadamente a 
configuração, no plano horizontal, da compartimentação interna da obra 
indicando a designação, localização, inter-relacionamento e 
dimensionamento (cotas e níveis acabados e/ ou em osso) de todos os 
pavimentos, ambientes circulações, acessos e vãos (em especial, de 
esquadrias). Representam a estrutura, alvenarias (em osso ou 
acabadas), tetos rebaixados, forros enchimentos e, conforme o caso, 
revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura), conjuntos 
sanitários, equipamentos fixos e elementos dos projetos 
complementares (parcerias com outros serviços), em especial, de 
instalações (tomadas, pontos de luz, shafts, prumadas, etc). Indicam 
todos os elementos especificados e/ ou detalhados em outros 
documentos e desenhos. Apresentação em escala 1:50 ou 1:25. 
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� Planta de Layout: contendo apresentação de todos os ambientes com a 
locação de louças sanitárias e bancadas, posição dos leitos (quando 
houver), locação dos equipamentos não portáteis médico-hospitalares e 
de infra-estrutura, equipamentos de geração de água quente e vapor, 
equipamentos de fornecimento de energia elétrica regular e alternativa, 
equipamentos de fornecimento ou geração de gases medicinais, 
equipamentos de climatização, locais de armazenamento e, quando 
houver, tratamento de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde); 

� Planta de Demolição: com indicação de todos os elementos que serão 
demolidos, com cotas e legendas.  

� Planta(s) de Teto Refletido: definem detalhadamente a paginação de 
tetos rebaixados e forros indicando todos os seus elementos. 
Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamentos) 
alvenarias e elementos dos projetos complementares (luminárias, 
aerofusos e sprinklers, por exemplo). Apresentação em escala 1:50 ou 
1:25. 

� Planta(s) de Piso: definem detalhadamente a paginação de 
pavimentações e pisos elevados, em especial, de banheiros, cozinhas, 
lavanderias, vestiários, e áreas molhadas em geral, indicando todos os 
seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares), 
alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares 
(tomadas de piso e ralos, por exemplo). Apresentação em escala 1:50 
ou 1:25. 

� Planta(s) de Cobertura: define(m) detalhadamente a configuração, sua 
configuração arquitetônica indicando a localização e dimensionamentos 
finais (cotas e níveis acabados) de todos os seus elementos. 
Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terraços, lanternins, 
domus, calhas, impermeabilização, juntas de dilatação, inclinação, caixa 
d'água e equipamentos fixos. Indicam todos os elementos especificados 
e/ ou detalhados em outros documentos e desenhos. Apresentação em 
escala 1:50 ou 1:25. 

� Cortes Gerais e/ ou Parciais: define(m) detalhadamente a 
configuração, no plano vertical, da compartimentação interna da obra e a 
configuração arquitetônica da cobertura indicando a designação, 
localização, inter-relacionamento e dimensionamento finais (alturas e 
níveis acabados) de pavimentos, ambientes, circulações e elementos 
arquitetônicos significativos. Representam a estrutura, alvenarias, tetos 
rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, 
conforme o caso, telhados, lanternins, "sheds", domus, calhas, caixa 
d'água e equipamentos fixos e elementos dos projetos complementares 
(ar condicionado e exaustão, por exemplo). Indicam todos os elementos 
especificados e/ ou detalhados em outros documentos e desenhos. 
Apresentação em escala 1:50 ou 1:25. 

� Fachadas: define(m) detalhadamente a configuração, a configuração 
externa da obra indicando seus principais elementos. Representam a 
estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema 
de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, 
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toldos, letreiros e outros componentes arquitetônicos significativos. 
Indicam todos os elementos especificados e/ ou detalhados em outros 
documentos e desenhos. Apresentação em escala 1:50 ou 1:25. 

� Elevações: definem detalhadamente a paginação de pavimentação de 
revestimentos de paredes indicando todos seus elementos. 
Representam, conforme o caso, a estrutura (vigas e lajes), alvenarias, 
esquadrias e elementos dos projetos complementares (quadro de luz, 
por exemplo). Apresentação em escala 1:25. 

� Detalhes: desenvolvem e complementam as informações contidas nos 
desenhos acima relacionados. Representam em plantas, cortes, 
elevações e/ ou perspectivas, todos os elementos arquitetônicos 
necessários à execução da obra, em especial, muros, jardineiras, 
bancos e outros elementos paisagísticos; escadas e rampas; painéis de 
elementos vazados; tijolos de vidro e alvenarias especiais; soleiras, 
peitoris, chapins, rodapés e outros arremates; telhados (estrutura e 
telhamento), domus, lanternins e sheds; esquadrias; bancadas, balcões, 
armários, estantes, prateleiras e guichês; forros, lambris e divisórias; 
grades, gradis e portões; guarda-corpos e corrimãos; mobiliário 
(balções, armários diversos, escaninhos, porta-prontuário, mesas, 
gaveteiros, etc. ). Apresentação em escala 1:25, 1:10 ou 1:5. 
São necessários projetos para: cozinha industrial e lavanderia hospitalar 
(mobiliário, equipamentos e instalações especiais); muros, jardineiras, 
lagos (paisagismo); proteção termo-acústica (conforto ambiental); 
revestimentos internos (arquitetura de interiores). 

Conforme a natureza dos materiais especificados, os detalhes poderão 
ser agrupados em seções, a saber: 

� Detalhes gerais (em concreto, alvenarias, argamassas, mármores e 
granitos, materiais cerâmicos, plásticos e borrachas, produtos 
sintéticos e outros). 

� Detalhes de carpintaria e marcenaria (madeira). 
� Detalhes de serralheria (ferro, alumínio e outros metais). 
� Detalhes de vidraçaria. 
Conforme o grau de industrialização dos componentes, os detalhes 
podem ser executivos ou esquemáticos. Neste último caso, os detalhes 
executivos deverão ser elaborados pelo fabricante do componente e 
aprovados pelo PODER CONCEDENTE, como os seguintes exemplos: 
esquadrias de alumínio; forros industrializados. 

� Especificações: Definem detalhadamente todos os materiais, 
acabamentos e normas para a execução de serviços, necessários à 
execução da obra. Em geral são apresentadas resumidamente grafadas 
nos desenhos, em um quadro geral de materiais e acabamentos 
referenciais e detalhadamente em um caderno de encargos. 

� Memorial descritivo do projeto de arquitetura: descrevendo as 
soluções adotadas no mesmo onde se inclui considerações sobre os 
fluxos internos e externos, resumo da proposta assistencial, quadro do 
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número de leitos discriminando dos diversos tipos de leito por 
pavimentos. Cálculo de blindagem para proteção radiológica.  

� Compatibilização dos projetos de execução: avaliação da 
interferência entre as soluções arquitetônicas e sistemas prediais e de 
infra-estrutura propostos. 

PROJETO DE TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA  

Deverá ser projetado e executado todo movimento de terra necessário e 
indispensável para o nivelamento do terreno, nas cotas fixadas no projeto. 
Durante os trabalhos de preparo do terreno, deverão ser providenciados os 
serviços de drenagem, desvios e/ou canalizações das águas pluviais. 
Todos os serviços de movimento de terra, cortes e aterros atenderão às 
normas da ABNT e ensaios de laboratórios e campo, cabíveis neste projeto. 

Estudo preliminar 

Consiste na proposição e apresentação da terraplanagem a ser adotada e 
pré-dimensionamento dos volumes de cortes e aterros.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Estudo Preliminar:  
� Planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformação e 

localização dos cortes e aterros. 
� Seções transversais indicativas da solução. 
� Relatório técnico. 
O estudo preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
arquitetura, sistema viário, paisagismo e demais projetos. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento da solução adotada, inclusive a definição das 
inclinações dos taludes de corte e aterro.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Básico:  
� Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação 

dos serviços de terraplanagem a serem executados. 
� Seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação 

do terrapleno, com indicação da inclinação adotada para os taludes e 
das cotas finais de terraplanagem, preferencialmente em escala 1:50. 

� Relatório técnico que contenha: resumo das quantidades, com indicação 
de todo o movimento de terra assinalando-as também nas plantas e 
seções; programação de ensaios e sondagens geotécnicas. 

O Projeto Básico deverá ser harmonizado com os projetos de arquitetura, 
sistema viário, paisagismo e demais projetos. 
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Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes executivos.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Executivo:  
� Plantas gerais, conforme Projeto Básico. 
� Seções transversais, conforme Projeto Básico, com definição dos tipos 

de tratamento recomendados e demais características de cortes e 
aterros. 

� Relatório técnico que contenha: distribuição e natureza dos materiais 
envolvidos, cálculos dos volumes de corte e aterro e, caso necessário, a 
localização, caracterização e cálculo dos volumes de empréstimo e bota-
fora; planilhas de serviço (notas de serviço), contendo todas as cotas e 
distâncias necessárias à execução do movimento de terra envolvido no 
projeto de terraplanagem. 

Os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em 
conjunto, de maneira a estar perfeitamente harmonizados. 

PROJETO ESTRUTURAL DE INFRA E SUPERESTRUTURA 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a execução de 
parte da edificação considerada resistente às ações e coações atuantes. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Elaborar o projeto estrutural segundo as normas da ABNT. 
� Conhecer o projeto de arquitetura e de instalações de maneira a poder 

integrar e harmonizar os projetos de infra e superestrutura com os 
demais sistemas. 

� O Projeto deverá ter como uma das primeiras premissas a Sondagem, 
ou seja, serviço de reconhecimento do solo do terreno, realizada por 
empresa especializada. 

� Deverão ser obedecidas rigorosamente as cotas, níveis, dimensões e 
posições constantes no projeto de arquitetura; 

� Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que 
vierem a servir de condicionante na definição do Projeto Básico de 
arquitetura. 

� Conhecer as características do local da obra, tais como agressividade 
do meio ambiente, vias de acesso e outros. 

� Conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, 
para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser 
inviabilizadas por questões estruturais. 
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� Para efeito de determinação de valores mínimos de cargas verticais 
(acidentais) deverá ser consultada a norma NB-5, excetuando-se as 
áreas referentes aos laboratórios e diagnóstico por imagem onde 
deverão ser observados os pesos dos equipamentos a serem instalados. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Estudo Preliminar:  
� Propostas de sistemas estruturais a serem implantados e as condições 

da não interferência da estrutura proposta e a estrutura do prédio 
existente. 

� Localização e pré-dimensionamento dos sistemas estruturais propostos. 
� Certidão de Acervo Técnico (CAT) da empresa contratada para a 

realização dos Estudos Geotécnicos. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento das principais peças do esquema estrutural 
adotado e na localização precisa de seus elementos.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Básico:  
� Planta de Locação. 
� Planta(s) de forma, na escala 1:50, de todos os níveis da edificação, 

com indicação das dimensões principais, locação e níveis, caso seja a 
solução adotada. 

� Desenhos, na escala 1:50, de todos os níveis da edificação, com 
indicação das dimensões das principais peças, locação e níveis, caso 
seja a solução adotada. 

� Relatório técnico, contendo o estudo comparativo das opções 
estruturais, justificando a estrutura adotada. 

� Cronograma estimativo mensal de execução da obra incluindo os 
grandes marcos de evolução da obra.  

Projeto Executivo 

Consiste no detalhamento completo da estrutura já concebida e 
dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e 
precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução 
(estrutura em concreto) ou fabricação e montagem (estrutura metálica) da 
estrutura.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
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A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Executivo:  
� Planta(s) de forma, armação e detalhes da estrutura em concreto, na 

escala 1:50, de todos os níveis da edificação. 
� Planta(s) e detalhamento da estrutura metálica, caso seja a solução 

adotada, na escala 1:50, de todos os níveis da edificação. 
� Planta(s), corte(s) e detalhes da escada em estrutura metálica, em 

escala adequada. 
� Planta(s) de forma, armação e detalhes da estrutura em concreto dos 

reservatórios inferiores e superiores (castelo dágua). 
� Planta de localização dos reservatórios inferiores e superiores. 
� Planta(s) corte(s) e detalhes da escada e reservatórios superiores 

instalado no corpo da edificação, em escala adequada. 
� Planta com locação das fundações e pilares, blocos e sapatas (escala 

1:100). 
� Planta das formas e das estruturas armadas das fundações (radier, 

sapatas, tubulões, estacas, etc), pilares, vigas, lajes e escadas . 
� Planta dos pavimentos, da cobertura, dos reservatórios e, se for o caso, 

dos muros de arrimo. Em escala apropriada. 
� Detalhamento, incluindo especificação de bitolas e amarras, dos 

alicerces, das lajes, das escadas, do reservatório e demais estruturas 
armadas, em escala apropriada. 

� Cortes, na escala 1:50, onde se fizerem necessários ao correto 
entendimento da estrutura, com indicação de cotas, níveis e detalhes. 

� Relatório técnico, contendo a memória de cálculo. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de 

quantitativos e custos. 

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Instalação Hidráulica (água fria e quente) 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistemas de recebimento, armazenamento e distribuição de água. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar as condições existentes da edificação, de maneira a poder 

integrar e harmonizar o projeto de água com os demais sistemas. 
� Obter informações quanto às características do fornecimento e 

qualidade da água, bem como a disponibilidade de vazão e pressão na 
rede, considerando o consumo de água necessário para um período 
mínimo de 3 (três) dias, comparando-o com as características da rede. 
Em caso de insuficiência desta, prever outros sistemas de 
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abastecimento ou de complementação, observando os aspectos técnico-
econômicos. 

� Sendo autorizado pelos órgãos competentes, a CONCESSIONÁRIA 
poderá utilizar poço artesiano para serviços em área externa como: 
jardinagem e lavagem externa; 

� Conhecer o tipo e o número de USUÁRIOS e de eventuais 
equipamentos, necessidade de demanda, bem como os turnos de 
trabalho e períodos de utilização dos pontos de consumo e dos 
equipamentos. Considerar a possibilidade do aumento da demanda no 
futuro. 

� Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definições dos pontos de 
demanda e contribuição. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Alimentação: a ligação à rede deverá ser avaliada e dimensionada a 

partir da pressão e vazão disponível na rede, para atender a demanda 
necessária à preservação e aos pontos de utilização de distribuição 
direta. 

� Reservatórios: os reservatórios quanto à sua posição, deverão ser 
classificados em reservatório inferior e reservatório superior. Os 
reservatórios existentes deverão ser avaliados quanto à sua capacitação 
de atendimento às novas necessidades da edificação, assim como às 
normas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros.  
Para os novos reservatórios deverão ser observadas as seguintes 
condições: 
� Prever dispositivo limitador do nível da água máxima de maneira a 

impedir a perda da água por extravasamento. 
� Permitir fácil acesso a seu interior para serviços de limpeza e 

conservação. 
� Prever extravasador direcionado para possibilitar a descarga de 

vazão máxima que limita o reservatório. 
� Prever tubulação de limpeza situada abaixo do nível de água mínimo. 
� O reservatório superior deverá ter no mínimo duas câmaras 

independentes. 
� Rede de distribuição: a rede de distribuição deverá atender às 

seguintes condições: 
� Todas as tubulações da instalação de água deverão ser 

dimensionadas para funcionar como condutores forçados definindo-
se, para cada trecho, os parâmetros hidráulicos de escoamento 
(diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga). 

� Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos 
diversos trechos da rede de água, durante o seu uso normal, deverá 
ser verificada a possibilidade de uso simultâneo dos pontos de 
consumo (aparelhos, equipamentos). 
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� Prever registros para bloqueio de fluxo d'água nos seguintes pontos: 
nas saídas dos reservatórios exceto no extravasador; nas colunas de 
distribuição; e antes de pontos de consumo específicos tais como 
bebedouros, filtros, mictórios e outros. 

� A localização das tubulações deverá ser independente das estruturas 
e alvenarias, prevendo espaços livres verticais e horizontais para a 
sua passagem, com abertura para inspeção e substituição. 

� Para as tubulações enterradas, o autor do projeto deverá verificar 
sua resistência quanto às cargas externas permanentes e eventuais 
a que estarão expostas, e, se necessário, projetar reforços para 
garantir que as tubulações não sejam danificadas. 

� Os suportes para as tubulações suspensas deverão ser posicionados 
e dimensionados de modo a não permitir a sua deformação física. 

� Os pontos de utilização instalados em áreas externas deverão ser 
localizados de modo que possam ser facilmente usados e sejam 
devidamente protegidos da ação predatória de terceiros. 

� Instalações elevatórias (bombas): as instalações elevatórias deverão 
atender às seguintes condições: 
� Rever a capacidade da moto-bomba e deixar mais uma de reserva. 
� Prever comando manual e automático para o conjunto moto-bomba. 
� O conjunto elevatório deverá possuir características tais que 

atendam às condições previstas de sucção, vazão, altura de recalque 
e tempo de funcionamento determinados. 

� Prever dispositivo de alarme para o caso de falhas na instalação. 
� Instalações de água quente: as instalações de água quente deverão 

atender às seguintes condições: 
� Determinar a capacidade volumétrica de armazenamento de água 

quente em função do consumo; 
� Obter os dados referentes às fontes de energia disponíveis, atuais e 

futuras. 
� A fonte de energia para o sistema de aquecimento de água poderá 

ser: combustível gasoso, energia elétrica, solar ou vapor. 
� O sistema de água poderá ser com recirculação. 
� Prever o isolamento térmico adequado para as canalizações e 

equipamentos, prevendo proteção contra infiltração. 

Estudo Preliminar 

Consiste na proposição para implantação dos sistemas de água fria e 
quente a serem adotados.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de memorial descritivo, 
os seguintes documentos para a apreciação do Estudo Preliminar:  
� Resumo da avaliação dos reservatórios existentes com propostas de 

soluções para ampliação dos mesmos, se necessário; 
� Definição do sistema de aquecimento de água; 
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� Definição do encaminhamento das instalações; 
� Localização e pré-dimensionamento dos equipamentos sugeridos pelo 

autor do projeto (bombas, aquecedores e outros). 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa 
de seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Básico:  
� Planta de situação da edificação, na escala 1:250, com indicação das 

canalizações externas e do alimentador; 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação 

das canalizações quanto a comprimento, material, diâmetro e elevação, 
localização precisa dos aparelhos sanitários e pontos de consumo, 
reservatórios e bombas; 

� Planta da casa de bombas, na escala 1:20; 
� Plantas dos reservatórios complementares, na escala 1:50; 
� Caderno de especificações preliminares e planilha de quantitativos e 

custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes dos componentes das instalações, inclusive elementos de suporte, 
fixação, apoio de tubulação, furos na estrutura e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação e de cada nível da edificação com indicação de 

ampliações, cortes e detalhes; 
� Planta dos conjuntos sanitários ou ambientes com consumo de água, 

preferencialmente na escala 1:20, com o detalhe das instalações; 
� Desenho das instalações de água fria e quente em representação 

isométrica; 
� Esquemas verticais; 
� Planta baixa e cortes da casa de bombas, na escala 1:20; 
� Plantas baixas dos reservatórios complementares, com detalhamento, 

na escala 1:20, se necessário; 
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� Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de 
todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de 
concreto, para passagem e suporte da instalação; 

� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de 
quantitativos e custos. 

Instalação de Esgoto Sanitário e de Coleta de Águas Pluviais 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistemas de coleta, condução e afastamento dos despejos de esgotos 
sanitários e das águas pluviais de superfície e de infiltração. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar as condições existentes da edificação de maneira a poder 

integrar e harmonizar os projetos de esgoto sanitário e drenagem de 
águas pluviais com os demais sistemas.  

� Observar as condições da rede pública de esgotamento sanitário 
existente na área e avaliar junto Embasa a necessidade da implantação 
de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  

� Conhecer o tipo e o número de USUÁRIOS e de eventuais 
equipamentos, necessidades de demandas, finalidade da instalação, 
bem como turnos de trabalho e períodos de utilização dos 
equipamentos. Considerar as demandas de ampliações futuras. 

� Observar o arranjo geral dos equipamentos com definição dos pontos de 
contribuição. 

� Obter informações sobre o tipo de despejos para verificação da 
necessidade de tratamento especial. 

� Obter informações sobre a localização, diâmetro, cota e disponibilidade 
da rede coletora existente. 

� Conhecer e delimitar as áreas de contribuição que receberão as águas 
pluviais e que deverão ter de ser drenadas, por canalização ou por 
infiltração. Considerar as áreas de contribuição de ampliações futuras e 
as áreas externas que possam contribuir para a área do projeto. 

� Definir as vazões de projeto que deverão ser utilizadas para o 
dimensionamento da instalação de águas pluviais e drenagem, 
determinando: 
� A intensidade pluviométrica, a partir da previsão da duração da 

precipitação na região. 
� A vazão do projeto para cada área de contribuição. 

� Adotar sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 
� Permitir rápido escoamento dos despejos. 
� Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja 

necessário danificar ou destruir parte das instalações. 
� Não interligar o sistema de esgoto sanitário com outros sistemas. 
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� Utilizar sistema de tratamento quando necessário. 
� Impedir a passagem de gases, animais e insetos no interior da 

edificação. 
� Conduzir as águas pluviais coletadas para a rede existente fora dos 

limites da edificação. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 
� A determinação de contribuição de despejos e o dimensionamento da 

tubulação, trecho por trecho, deverão obedecer ao estipulado pelas 
normas da ABNT. 

� A condução dos esgotos sanitários ao sistema receptor deverá ser feita, 
sempre que possível, por gravidade. 

� No caso em que os esgotos não puderem ser escoados por gravidade, 
estes deverão ser encaminhados a uma caixa coletora e então 
bombeados. 

� As caixas de inspeção, coletoras e outras, deverão ser localizadas de 
preferência em áreas não edificadas fora da área prevista de ampliação 
e não deverão possuir reentrâncias ou cantos que possam servir para 
acúmulo ou deposição de materiais. 

� Quando existirem áreas de drenagem abaixo do nível da rua, as águas 
pluviais nelas acumuladas, provenientes de pátios baixos e outros, 
deverão ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de águas 
pluviais e bombeadas. 

� Quando forem previstas aberturas em quaisquer peças de estrutura, 
deverão ser apresentadas pela CONCESSIONÁRIA avaliações e 
soluções técnicas para aprovação por parte do PODER CONCEDENTE. 

� Os suportes para as canalizações suspensas deverão ser posicionados 
e dimensionados de modo a não permitir a deformação física destas. 

� O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações 
enterradas quanto às cargas externas, permanentes e eventuais, a que 
estarão expostas, e se necessário, projetar reforços para garantir que as 
tubulações não sejam danificadas. 

Estudo Preliminar  

Consiste na proposição para implantação dos sistemas de esgotamento 
sanitário e coleta de águas pluviais a ser adotado. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de memorial descritivo e 
desenhos, os seguintes documentos para a apreciação do Estudo 
Preliminar:  
� Localização da rede pública de esgoto e/ou quando necessário a 

indicação de sistema de tratamento (fossa séptica,câmaras de 
decantação para esgoto radioativo e outros); 
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� Localização de galeria para drenagem de águas pluviais e/ou quando 
necessário a indicação de despejo livre; 

� Previsão do volume de escoamento de aguas pluviais; 
• Indicação em Planta de situação da edificação, ao nível da rua, em 

escala adequada, com os traçados das tubulações externas;  

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Básico:  

� Planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:250, 
indicando a localização de todas as canalizações externas e suas 
interligações com as redes existentes; 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação 
das canalizações quanto a comprimento, material, diâmetro, e 
localização precisa de todos os componentes da instalação; 

� Esquema vertical das instalações de esgoto sanitário e água pluvial 
referentes à rede geral, com indicação de diâmetros e comprimentos dos 
tubos; 

� Memorial descritivo, caderno de especificações preliminares e planilha 
de quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes dos componentes das instalações, inclusive elementos de suporte, 
fixação, apoio de tubulações, furos na estrutura e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação, em escala mínima de 1:250, com indicação do 

comprimento, material, diâmetro, ampliações, cortes, detalhes e legenda. 
� Planta de cada nível da edificação com indicação das ampliações, cortes, 

detalhes e legenda, escala de 1:50; 
� Plantas dos conjuntos sanitários ou ambientes com despejos de água, na 

escala 1:20, com o detalhamento da instalação e legenda; 
� Desenho, em escala adequada, das ampliações ou detalhes, de todas as 

caixas, peças de inspeção, canaletas, ralos, instalações de bombeamento, 
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários; 
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� Detalhes de todos os furos necessários e de todas as peças a serem 
embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto, para passagem e suporte 
das instalações. 

� Esquema vertical das instalações. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 

custos. 

Instalação Elétrica e de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistemas elétricos, IT médico e de para-raios. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações de maneira a 

poder integrar e harmonizar o projeto de instalações elétricas com os 
demais sistemas. 

� Considerar as informações das plantas de leiaute sobre a localização e 
características dos aparelhos elétricos. 

� Considerar no desenvolvimento do projeto a determinação dos seguintes 
sistemas na edificação: 
a) Entrada de energia. 
b) Distribuição em baixa tensão. 
c) Iluminação e tomadas. 
d) Sistema de alarme de segurança. 
e) Fontes de emergência  
f) IT médico. 

� Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 
� Utilização de soluções de fácil manutenção e operação compatíveis 

com o custo da instalação do sistema. 
� Utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e 

proteção de pessoas e da instalação. 
� Previsão de reserva de capacidade para futuro aumento de utilização 

da eletricidade. 
� Flexibilidade da instalação, admitindo mudança de características e 

localização de aparelhos elétricos. 
� Simplicidade da instalação e facilidade de montagem sem prejuízo 

da qualidade. 
� Padronização da instalação, materiais e equipamentos visando 

facilidades de montagem, manutenção e estoque de peças de 
reposição. 

� Aplicação de conceitos de sustentabilidade e de eficiência energética 
com a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o consumo 
e custo de energia elétrica. 
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Condições Específicas  

� Entrada: utilizar uma entrada independente para alimentação das bombas 
de incêndio. 

� Subestação: não permitir a passagem de outras tubulações não 
relacionadas com o sistema elétrico no compartimento da subestação. 
Considerar que o arranjo físico dos equipamentos deverá atender à 
funcionalidade, à facilidade de operação e manutenção, bem como deve 
permitir eventual crescimento futuro de carga. 

� Linhas de distribuição (condutores): as linhas de distribuição deverão 
atender às seguintes condições: 

� Dimensionar a bitola do condutor conforme a capacidade de 
condução de corrente (no mínimo 2,5mm²) e a queda de tensão 
admissível, considerando os fatores de correção de temperatura de 
agrupamento de cabos. 

� Limitar a queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer 
ponto de utilização a valores compatíveis com a norma. 

� Dimensionar os alimentadores de modo a transmitir potência 
suficiente aos circuitos alimentadores, bem como para atender a 
futuros aumentos de carga. 

� Empregar condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e 
isolamento termo-plástico para 750V até a bitola 6,0mm² ou menor e 
utilizar cabos com o mínimo de 19 fios de cobre eletrolítico de alta 
condutibilidade e isolamento termo-plástico para bitola 10mm² ou 
maior. 

� Os condutores de todas as bitolas deverão ser do tipo anti-chama. 
� Deverão ser utilizados condutores de cores distintas para as diversas 

fases dos circuitos. 
� O condutor neutro terá sempre a mesma cor (preta). 
� Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam 

circuitos de lâmpadas de descarga, para corrente igual à da fase. 
� Conter no mesmo eletroduto, todos os condutores que pertençam ao 

mesmo circuito. 
� Iluminação e tomadas: a iluminação e as tomadas deverão atender às 

seguintes condições: 
� O projeto de iluminação deverá abranger, onde cabível, os seguintes 

sistemas: iluminação geral de interiores; iluminação geral externa; 
iluminação específica; iluminação de emergência; sinalização e luz 
de obstáculos. 

� O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminamento 
necessário em cada ambiente, e determinará o tipo de iluminação, 
número de lâmpadas por luminárias, número e tipo de luminária, 
detalhes de montagem, localização das luminárias, caixas de 
passagem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para 
sua instalação. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

� Adotar para o projeto de iluminação, os valores mínimos dos níveis 
de iluminamento recomendados pelas normas pertinentes. 

� O tipo de fonte luminosa e da luminária e a sua distribuição no local 
deverão ser harmonizados com os projetos de arquitetura e de 
urbanização. 

� As tomadas de uso geral não poderão ser conectadas a circuitos de 
iluminação. 

� Tomadas de uso específico deverão ser alimentadas através de 
circuitos individuais. 

� Dispor, da forma mais uniforme possível, as tomadas nas paredes ou 
nos rodapés, observadas as eventuais particularidades decorrentes 
das condições construtivas do local e da ocupação a que se 
destinam. 

� Utilizar luminárias herméticas nos ambientes onde terão sistemas de 
ar condicionado diferenciado, com alta filtragem do ar, controle de 
umidade, alto índice de partículas suspensas no ar e com pressão de 
ar positiva ou negativa, como nas Salas Cirúrgicas, UTI e 
Isolamentos dentre outros. Nesses ambientes as luminárias deverão 
ter características que não influenciem no ar condicionado, na pureza 
do ar e na pressão de ar da sala. 

� As lâmpadas para fins hospitalares devem ter IRC mínimo de 85% 
� Variação da Intensidade da Iluminação: dimerização 

Diversos ambientes requerem luminárias dimerizáveis ou luminárias 
complementares dimerizáveis para o bom desempenho da atividade 
profissional ou conforto ambiental para o paciente. 

Nesses ambientes devem ser usadas luminárias com lâmpadas 
incandescentes dimerizáveis para evitar o efeito strobo e diminuir o custo 
das instalações. A iluminação dimerizável não substitui as luminárias de 
trabalho. 

° Ambientes que requerem dimerização para boa atividade profissional: 

� Salas de exame de ultrassom, colocar a luz sobre o equipamento; 
� Salas de laudo de imagens via tela de computador, colocar uma 

luminária dimerizável individual para cada bancada de laudo. 
� Sala de comando do raios-X, tomografia, ressonância, colocar a 

luminária sobre o teclado do operador. 
° Ambientes que requerem dimerização para conforto ambiental: 

� Box de UTI, colocar luminárias dimerizáveis individuais para cada 
cama de UTI e de isolamento 

� Sala de UTI pediátrica. 
� Sala de exame de tomografia e sala de exame de ressonância 

magnética, colocar luminárias distribuídas ao redor da maca. 
� Controle de iluminação das salas cirúrgicas 

Nas salas cirúrgicas podemos classificar as luminárias em três tipos: 
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� Luminária de foco cirúrgico ajustável na posição e altura, dimerizável, 
IRC 95% e sem emissão de calor para não causar a cauterização do 
sangue do paciente. 

� Luminárias fluorescentes ao redor do foco cirúrgico, IRC 85%, com 
comando individual por fileira e índice sobre a maca de 2200 lux. 

� Luminárias fluorescentes complementares sobre os equipamentos, 
próximas às paredes. 

� Iluminação nas internações 

Em todos ambientes onde houver internação de pacientes é aconselhável 
que as lâmpadas tenham cor branco amarelado 3.000k para dar mais 
conforto ao paciente. 

Nos quartos de internação deverão ser previstas diversas iluminações, uma 
para cada atividade dentro do quarto: 

� Iluminação para atividades de enfermagem e limpeza do quarto - 
Essa iluminação requer um índice de iluminamento de 500lux, 
IRC85, 3000K e se forem duas camas com cortina o controle deve 
ser individual. 

� Iluminação para exames do paciente - Pode ser utilizada a 
iluminação de enfermagem acrescida ou não de foco portátil 
instalado na régua. 

� Iluminação para repouso do paciente - Trata-se de arandela h=180 
com luz indireta para dormir e luz direta para leitura sempre com 
lâmpada 3000K. 

� Iluminação de vigília h = 50cm 
� Instalações: as instalações deverão atender às seguintes condições: 

� Não deverá ser aceita a utilização de eletrodutos de bitola menor que 
3/4" de diâmetro. 

� Poderão ser instalados, a título de previsão de reserva, eletrodutos 
com bitolas superiores às necessárias para as bitolas iniciais dos 
condutores, ou eletrodutos seco. 

� Quadros de distribuição: os quadros de distribuição deverão atender às 
seguintes condições: 

� Instalar os quadros de distribuição em local de fácil acesso para 
operação e manutenção. 

� Localizar o quadro de distribuição, sempre que possível próximo ao 
centro das cargas e de tal modo que a extensão dos circuitos não 
ultrapasse 40m. 

� Deverão ser usados disjuntores, como dispositivos de proteção dos 
circuitos. 

� Prever disjuntores de reserva, deixando espaços vazios para futura 
colocação dos disjuntores na proporção de um para cada cinco 
disjuntores ativos. 

� Prever aterramento e circuitos independentes para aparelhos de 
computação. 
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� Todos os quadros deverão possuir barra de aterramento 
independente da barra de neutro. 

� Todas as tomadas de uso específico deverão possuir aterramento. 
� Sistema de alarme de segurança: o sistema de alarme de segurança 

deverá atender às seguintes condições: 
� Deverão ser previstos sensores de alarme nos acessos e pontos 

vulneráveis da edificação. 
� O sistema deverá ser de alta confiabilidade de forma a evitar 

possíveis acionamentos falsos. 
� O sistema deverá permanecer em funcionamento mesmo no caso de 

falta de energia na edificação. 
 Sistema IT-Medico: O sistema a ser implantado nos ambientes do Grupo-

2 (salas Cirúrgicas, UTI,s, RPA´s,salas de Hemodinâmica e salas de 
emergência) deverá atender às seguintes condições: 

 Transformador de separação: 
� Os transformadores devem estar em conformidade com a norma IEC 

61558-2-15, com as seguintes especificações complementares: 
� A corrente de fuga à terra do enrolamento do secundário e a corrente 

de fuga do invólucro devem ser medidas com o transformador sem 
carga e alimentadas sob tensão e frequência nominais. O valor não 
deve exceder = 0.5 mA; 

� A potência nominal de saída do transformador deve estar entre 0.5 
kVA e 10 kVA; 

� Independentemente da alimentação – para equipamentos fixos ou 
portáteis –, os transformadores devem ser monofásicos; 

� Em esquema IT, para alimentação de cargas trifásicas, deve ser 
previsto um transformador dedicado com tensão secundária não 
superior a 250 V entre fases. 

 Dispositivo Supervisor de Isolamento e Dispositivo Supervisor 
do Transformador (DSI/DST) 

� O dispositivo supervisor de isolamento, carga e temperatura do 
transformador deve atender aos requisitos da IEC 61557-8  

� A impedância interna CA deve ser de 100 kohm, no mínimo; 
� A tensão de medição não deve exceder 25 Vcc; 
� A corrente injetada, mesmo em condição de falta, não deve exceder 

1 mA, valor de crista; 
� A indicação de queda da resistência de isolamento deve ocorrer 

antes ou, no máximo, assim que esta atingir 50 kohm. Deve ser 
provido um dispositivo de teste que permita verificar a conformidade 
com este requisito; 

� Deve haver sinalização no caso de ruptura do condutor de proteção 
ou de sua desconexão; 
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� Deve possuir a supervisão de carga e temperatura do transformador 
a fim de proteger o transformador em caso de sobrecarga e 
sobretemperatura. 

� Um ponto importante para o DSI/DST é o valor mínimo de 
resistência: quanto maior o valor de resistência interna, maior a 
confiabilidade da proteção as pessoas perante os microchoques. A 
sinalização no caso de ruptura do terra também é muito importante, 
pois um DSI que não tenha esta função pode não desempenhar a 
medição. 

 Anunciadores de alarme 
� Cada esquema IT-médico deve ser provido de um sistema de 

sinalização sonora e visual disposto de forma a permitir a supervisão 
permanente pela equipe médica e dotado de: 

� Sinalização luminosa verde para indicar operação normal; 
� Sinalização luminosa amarela que atue quando a resistência de 

isolamento atingir o valor mínimo ajustado. Não deve ser possível 
cancelar ou desconectar esta sinalização; 

� Alarme audível que possa ser silenciado. 

 Sistema de localização de falhas em UTIs e RPAs 
� UTIs e RPAs possuem a característica particular de não haver a 

menor possibilidade de desligamento elétrico, nem de programá-lo. 
Isto se deve ao fato de um paciente em um leito de UTI, em boa 
parte dos casos, não ter data e hora para sair, diferentemente de 
uma sala cirúrgica que, entre uma cirurgia e outra, há a possibilidade 
de a manutenção do hospital intervir e procurar o defeito elétrico 
(baixo isolamento elétrico). Isto torna a procura da falha mais 
demorada e perigosa, pois quanto mais tempo para localizar uma 
falha, maior risco do surgimento da segunda falha, que gera riscos 
eminentes de choque elétrico nos pacientes e na equipe médica e 
risco de desligamento da energia intempestivamente, gerando o 
consequente desligamento dos equipamentos eletromédicos de 
sustentação da vida e monitoração do paciente. 

� Os sistemas de supervisão de resistência de isolamento e 
localização de falhas para UTIs e RPAs são essenciais para uma 
localização automática de falhas sem desligamento das tomadas dos 
leitos, agilizando a localização da falha elétrica de um equipamento 
eletromédico ou até a própria tomada elétrica do leito, tornando o 
sistema mais seguro. O sistema de localização de falhas é um 
sistema de detecção rápida, com a implantação de dispositivos 
adicionais ao sistema tradicional, de fácil instalação e fácil operação 
do sistema. 

� A utilização efetiva dos benefícios destes sistemas pela manutenção 
e enfermagem para a utilização confere maior confiabilidade às UTIs 
e RPAs e maior segurança elétrica para todos. Este tipo de sistema 
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está descrito na NBR 5410, que menciona a recomendação de 
sistemas de localização de falhas para agilizar a procura da falha. 

� Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA): o sistema 
de pára-raios deverá atender às seguintes condições: 

� Deverão constar nos desenhos a localização do pára-raios existente 
e sua descida, assim como constar das especificações as 
recomendações para verificação das condições de seu 
funcionamento. 

� Considerar que nenhum ponto da edificação poderá ficar fora do 
campo de proteção do pára-raios. 

� Geração de Emergência: a geração de emergência deverá atender às 
seguintes condições: 

� As baterias de partida do grupo deverão ser recarregadas através de 
carregadores automáticos (flutuadores). 

� A seleção de cargas deverá ser criteriosa, considerando somente as 
cargas essenciais conforme a norma. 

� Prever um sistema de alarme para o caso de falha na instalação. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de memorial descritivo, os 
seguintes documentos para a validação do Estudo Preliminar:  

� Definição dos índices de iluminamento a serem adotados. 
� Levantamento de quantidades e potências dos pontos de consumo. 
� Levantamento das cargas. 
� Localização e pré-dimensionamentos dos equipamentos sugeridos pelo 

autor do projeto (transformadores, geradores, bombas, etc.). 
� Previsão de transformador e alimentador específicos para o setor de 

Imagem. 
� Definição do sistema de alarme, pontos a serem protegidos e tipos de 

sensores. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Projeto Básico:  

� Planta(s) de iluminação de todos os pavimentos, na escala 1:50, 
indicando: 
� Traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição. 
� Localização dos quadros de distribuição. 
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� Localização dos aparelhos de iluminação com indicação das suas 
características. 

� Dimensionamento e leiaute da subestação e sala dos geradores. 
� Localização do pára-raios. 
� Localização dos aterramentos. 
� Planta de alarme de todos os pavimentos indicando o traçado do 

sistema, dimensionamento dos eletrodutos e cabos, localização do 
painel de sinalização e controle. 

� Planta(s) de tomadas e pontos de força de todos os pavimentos, na 
escala 1:50, indicando: 
� Traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição. 
� Localização dos quadros de distribuição. 
� Localização dos pontos de consumo com as respectivas cargas. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações preliminares e planilha 
de quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, contendo todos os detalhes 
dos componentes das instalações, inclusive elementos de suporte, fixação, 
apoio de tubulações e furos na estrutura.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação na escala 1:250. 
� Planta, corte e elevação da subestação, compreendendo a parte civil e a 

parte elétrica, na escala 1:50. 
� Planta de iluminação de todos os pavimentos, na escala 1:50, indicando: 

� Traçado, dimensionamento e código de identificação dos condutores 
e tubulações. 

� Localização e especificação dos aparelhos de iluminação, seus 
comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados. 

� Localização dos quadros de distribuição. 
� Localização dos pontos de iluminação de emergência, iluminação e 

luz de obstáculos. 
� Legenda das convenções usadas. 

� Planta de tomadas e pontos de força de todos os pavimentos, na escala 
1:50, indicando: 

� Traçado, distribuição e código de identificação dos circuitos de 
distribuição, indicando claramente os circuitos de emergência. 

� Localização dos pontos de consumo com as respectivas cargas, 
seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são 
alimentados. 
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� Localização dos quadros de distribuição e suas respectivas 
identificações. 

� Identificação dos pontos conectados aos circuitos de emergência. 
� Legenda das convenções usadas. 

� Esquemas verticais das instalações. 
� Quadro(s) de carga. 
� Diagramas unifilares, trifilares e detalhes dos quadros de distribuição e dos 

quadros gerais. 
� Detalhes de interligações, circuitos de comando, suportações, fixações e 

outros. 
� Detalhes de execução, montagem e instalações de componentes do 

sistema, inclusive todos os furos necessários nos elementos de estrutura 
para passagem da instalação. 

� Planta de alarme, na escala 1:50, indicando o traçado e dimensionamento 
do sistema, localização e diagrama esquemático do painel de sinalização e 
controle e detalhe de instalação dos setores. 

� Memória de cálculo do projeto. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 

custos. 

Instalação de Rede de Cabeamento Estruturado (dados e voz)  

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação do 
Sistema de cabeamento estruturado para integrar os diversos meios de 
transmissão (cabos, fibra óptica, rádio etc...) para suporte de múltiplas 
aplicações contemplando voz, vídeo, dados, sinalização e controle de modo a 
suprir as necessidades específicas de cada área da edificação. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira 

a poder integrar e harmonizar o projeto de cabeamento estruturado com os 
demais sistemas. 

� Observar as recomendações, critérios técnicos e padronizações da Anatel. 
� Observar as informações quanto às características da rede de telefonia da 

concessionária local, com relação à: 
� Tipo de instalação, aérea ou subterrânea. 
� Localização dos cabos. 
� Previsões de alteração da rede. 
� Capacidade da rede atual. 

� Conhecer as atividades previstas para a edificação, o tipo e número de 
USUÁRIOS e determinar, junto ao PODER CONCEDENTE, as 
necessidades de equipamentos e pontos voz e dados. 
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� A CONCESSIONÁRIA será responsável pela aprovação do projeto básico e 
executivo da rede de voz e dados, interna da edificação, junto à ANATEL. 

� A CONCESSIONÁRIA será responsável pela certificação do projeto 
executivo e das instalações da rede de voz e dados, interna da edificação, 
junto à ANATEL. 

� Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 
� Utilização de soluções de custos de manutenção e operação 

compatíveis com o custo de instalação do sistema. 
� Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrões 

disponíveis no mercado nacional. 

Condições Específicas 

Deverão ser observadas às seguintes condições específicas: 
� O Sistema projetado deverá garantir uma implantação modular com 

capacidade de expansão programada . 
� Os projetos do Sistema de CABEAMENTO ESTRUTURADO deverão 

integrar, em uma única plataforma de cabeamento, serviços e facilidades as 
seguintes comunicações: 

� Voz (Ramais Telefônicos, Linhas Diretas, Fax, Telefones Públicos, 
Modems,etc...); 

� Dados (Microcomputadores, Impressoras, Equipamentos Eletromédicos 
"Monitores",outros dispositivos de conectividade de LAN/WAN); 

� Imagem (Sistema para Tráfego de Imagens de equipamentos eletromédicos-
NetworkPACS); 

� Vídeo Conferência (Conexão com Serviços ISDN PRI e BRI); 
� TV Interativa (Vídeo Sobre demanda, WebCAM); 
� CATV (TV a Cabo); 
� CFTV (Circuito Fechado de TV); 
� Sistema de Chamada de Enfermagem - (Nurse Call); 
� Sistema de Comunicação de Emergência - ( Emergency Call); 
� Sistema de Busca Pessoa (Emergency Paging); 
� Som (Sistema de Sonorização Ambiente e Sonorização de Emergência); 
� Automação Predial (Interconexões de dispositivos para sistemas de 

Automação Predial); 
� Supervisão Predial (Interconexões com sensores e componentes para 

sistemas supervisórios); 
� Alarmes (Interconexões de Sensores e dispositivos de sinalização de 

alarmes); 
� Controle de Acesso (Conexão com interfaces e dispositivos para controle de 

Acessos); 
� Outros Sistemas de Comunicação Específicos. 
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� Determinar todos os componentes do sistema, de modo a garantir suas 
características de desempenho, bem como permitir o acesso para 
manutenção, inspeção e remoção de equipamentos 

� Determinar os percursos das tubulações primárias, secundárias e de 
entrada do edifício e dimensioná-las em função do número de pontos 
telefônicos previstos, acumulados em cada uma das suas partes. 

� As caixas de distribuição deverão ser localizadas em áreas comuns, de fácil 
acesso. 

� As caixas de distribuição deverão ser localizadas em áreas comuns, de fácil 
acesso. 

� Observar as informações quanto à política de segurança, com relação à: 
Tipo de instalação. Localização dos cabos e câmeras. Previsões de 
alteração e ampliação do circuito. 

� Requisitos mínimos para a chamada de enfermagem:  
� Possuir dispositivos de chamada para pessoas com necessidades 

especiais, adequando, quando possível, aos requisitos necessários 
para acessibilidade;  

� Possuir pelo menos 1 (um) ponto de ativação de chamada por leito, 
incluindo leitos extras, de observação, de recuperação e locais onde 
o paciente possa necessitar de assistência como banheiros de uso 
de pacientes e box de banho das enfermarias;  

� Fornecer relatórios gerenciais de tempo de atendimento e tempo de 
resposta; 

� Possuir mecanismos para encerrar a chamada somente no local de 
abertura ou na central de controle; 

� Possuir dispositivos de chamada à prova de água e resistentes aos 
produtos de limpeza comuns no ambiente hospitalar; 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
validação do Estudo Preliminar:  

� Descrição básica do sistema a ser adotados para atender a todas as 
comunicações relacionadas no item anterior. 

� Levantamento de todos os pontos necessários por ambiente e 
atividades. 

� Localização e pré-dimensionamento dos equipamentos propostos. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
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� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação da 
tubulação secundária, locação das caixas de saída, distribuição geral e 
entrada de cabos. 

� Leiaute preliminar da central de comutação, se esta for a solução adotada. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações preliminares e planilha de 

quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema. 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com a locação definitiva 

de todos os componentes pertencentes ao Sistema Estruturadode como 
,equipamentos, calhas de distribuição, caixas de saída, de passagem, de 
distribuição e geral, e toda a rede de tubulação secundária e de entrada. 

� Esquema vertical da instalação. 
� Leiaute da central privada de comutação de dados e voz, se necessário. 
� Especificação dos equipamentos. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 

custos. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com a locação definitiva 

dos equipamentos de controle, calhas de distribuição e câmeras. 
� Esquema vertical da instalação. 
� Especificação dos equipamentos. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 

custos. 

Instalação de Utilidades: Gás Combustível (GLP) 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema e distribuição de gás. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder integrar e harmonizar o projeto das instalações de gás com os 
demais sistemas. 

� Conhecer o leiaute dos equipamentos que utilizam gás, para adotar um bom 
caminhamento da rede. 

� Incluir no projeto de instalação de gás, abrigo do regulador de pressão. 
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� Evitar tubulações enterradas de gás ou na impossibilidade, adotar 
tubulações embutidas em canaletas ventiladas. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 

passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 
� Determinar em funções dos pontos de consumo, as vazões e pressões a 

serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede de 
distribuição. 

� Prever, nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção do sistema, tais como: válvulas e 
outros. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, os seguintes 
documentos para a apreciação do Estudo Preliminar as propostas para 
implantação do(s) sistema(s) de gás combustível, contendo as características 
de pressão e vazão dos pontos de consumo e a localização e o 
dimensionamento das áreas de instalação dos tanques de acondicionamento 
de Gás Combustível. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta de situação da edificação ao nível da rua, na escala 1:250, indicando 

a localização precisa de todas as tubulações e instalações externas, redes 
existentes, abrigo do regulador e outros componentes do sistema com 
dimensões, comprimentos e elevações. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação das 
tubulações quanto à dimensões, diâmetro e localização precisa dos pontos 
de consumo e legenda. 

� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 
passagem e suporte da instalação. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações preliminares e planilha de 
quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de tubulação e outros.  
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Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação, na escala 1:250, com indicação de ampliações, cortes, 

detalhes e legenda. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com indicação de 

ampliações, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e 
acessórios. 

� Desenhos isométricos das linhas de gás, apresentando todos os 
componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro, 
especificação dos materiais, dimensões, elevações e consumo. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 
custos. 

Instalação de Utilidades: Ar Comprimido 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de geração, reservação e distribuição de ar comprimido. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder harmonizar o projeto das instalações de ar comprimido com os 
demais sistemas. 

� Verificar os ambientes que necessitam de instalação para ar comprimido, 
observando os leiautes dos mesmos para um bom desempenho do sistema. 

� Considerar previsão de área(s) para abrigo de compressores nos casos de 
instalação de central para a edificação ou de instalação setorial. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Determinar as dimensões e localização dos abrigos dos compressores, de 

modo a garantir as suas características de desempenho, bem como permitir 
o livre acesso para inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, 
levando em conta os espaços estabelecidos pelos fabricantes. 

� Considerar a necessidade de utilização de compressores de reserva. 
� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 

passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 
� Determinar em funções dos pontos de consumo, as vazões e pressões a 

serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede de 
distribuição. 
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� Prever, nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção do sistema, tais como medidores, 
válvulas e outros. 

� Prever a proteção e o acionamento elétrico automático nos equipamentos 
das centrais de ar comprimido. 

� Determinar a necessidade de filtração ou equipamentos especiais para os 
pontos de consumo. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, os seguintes 
documentos para a apreciação do Estudo Preliminar as propostas para 
implantação do(s) sistema(s) de ar comprimido, contendo as características de 
pressão e vazão dos pontos de consumo e a localização e o dimensionamento 
das áreas de instalação dos compressores de ar comprimido. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização de seus 
componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta de situação da edificação ao nível da rua, na escala 1:250, indicando 

a localização precisa de todas as tubulações, instalações externas e 
componentes do sistema com dimensão, comprimentos e elevação, em 
caso de utilização de sistema centralizado externo à edificação. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação das 
tubulações quanto a dimensões, diâmetro, localização precisa dos pontos 
de consumo e outros elementos. 

� Fluxograma preliminar do sistema no caso de sistema centralizado. 
� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 

passagem e suporte da instalação. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações preliminares e planilha de 

quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de tubulação e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
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� Planta de situação na escala 1:250. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, indicando ampliações, 

cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes, acessórios e legenda. 
� Fluxograma do sistema, se adotado sistema centralizado. 
� Desenhos isométricos das linhas de ar comprimido, apresentando todos os 

componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro, carga 
elétrica e especificação dos materiais. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha de quantitativos e 
custos. 

Instalação de Utilidades: Vácuo 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de geração e distribuição de vácuo. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder harmonizar o projeto das instalações de vácuo com os demais 
sistemas. 

� Verificar os ambientes que necessitam de instalação para vácuo, 
observando os leiautes dos mesmos para um bom desempenho do sistema. 

� Considerar previsão de área(s) para abrigo de bombas de vácuo da 
instalação de central ou de instalação setorial. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Determinar as dimensões dos abrigos das bombas de vácuo de modo a 

garantir as suas características de desempenho, bem como permitir o livre 
acesso para inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, levando 
em conta os espaços estabelecidos pelos fabricantes. 

� Considerar a necessidade de interligação de bombas de vácuo de reserva. 
� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 

passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 
� Determinar em função dos pontos de consumo, as vazões e pressões a 

serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede de 
distribuição. 

� Prever, nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção do sistema, como válvulas e outros. 

� Prever proteção e acionamento elétrico nos equipamentos das bombas de 
vácuo. 

Estudo Preliminar 
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A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, para a 
apreciação do Estudo Preliminar as propostas para implantação do(s) 
sistema(s) de vácuo, contendo as características de pressão e vazão dos 
pontos de consumo e a localização e dimensionamento das áreas de 
instalação das bombas de vácuo. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta de situação da edificação a nível da rua, na escala 1:250, indicando 

a localização precisa de todas as tubulações, instalações externas e 
componentes do sistema, com dimensão, comprimento e elevação, em 
caso de utilização de sistema centralizado externo à edificação. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação das 
tubulações quanto a dimensões, diâmetro, localização precisa dos pontos 
de consumo e outros elementos. 

� Fluxograma preliminar do sistema, no caso de sistema centralizado. 
� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 

passagem e suporte da instalação. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha estimativa de 

quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de tubulação e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação na escala 1:250. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, indicando ampliações, 

cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes, acessórios e legenda. 
� Fluxograma do sistema, se adotado sistema centralizado. 
� Desenhos isométricos das linhas de vácuo, apresentando todos os 

componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro, carga 
elétrica e especificação dos materiais. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 
custos. 
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Instalação de Utilidades: Oxigênio 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de distribuição de oxigênio. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder harmonizar o projeto das instalações de oxigênio com os demais 
sistemas. 

� Verificar os ambientes que necessitam de instalação de oxigênio, 
observando os leiautes dos mesmos para um bom desempenho do sistema. 

� Considerar previsão de área(s) para abrigo de cilindros de oxigênio, nos 
casos de instalação de central e a bateria de emergência. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Determinar as dimensões dos abrigos de cilindros de oxigênio de modo a 

garantir as suas características de desempenho, bem como permitir o livre 
acesso para inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, levando 
em conta os espaços estabelecidos pelos fornecedores. 

� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 
passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 

� Determinar, em função dos pontos de consumo, as vazões e pressões a 
serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede de 
distribuição. 

� Prever, nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção do sistema, como válvulas e outros. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, para a 
apreciação do Estudo Preliminar as propostas para implantação do(s) 
sistema(s) de oxigênio, contendo as características de pressão e vazão dos 
pontos de consumo e a localização e dimensionamento das áreas de 
instalação dos cilindros de oxigênio. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
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� Planta de situação da edificação a nível da rua, na escala 1:250, indicando 
a localização precisa de todas as tubulações, instalações externas e 
componentes do sistema, com dimensão, comprimento e elevação. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação das 
tubulações quanto a dimensões, diâmetro, localização precisa dos pontos 
de consumo e outros elementos. 

� Fluxograma preliminar do sistema. 
� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 

passagem e suporte da instalação. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha estimativa de 

quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de tubulação e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação, conforme Projeto Básico, se necessário. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com indicação das 

ampliações, cortes, detalhes de todos os dispositivos, suportes, acessórios 
e legenda. 

� Detalhes das instalações das centrais de oxigênio, incluindo a base dos 
equipamentos, indicação dos modelos, capacidade e fabricantes. 

� Fluxograma do sistema, se adotado sistema centralizado. 
� Desenhos isométricos das linhas de oxigênio, apresentando todos os 

componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro, carga 
elétrica e especificação dos materiais. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 
custos. 

Instalação de Utilidades: Óxido Nitroso 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de distribuição de Óxido Nitroso. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder harmonizar o projeto das instalações de Óxido Nitroso com os demais 
sistemas. 
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� Verificar os ambientes que necessitam de instalação de Óxido Nitroso, 
observando os leiautes dos mesmos para um bom desempenho do sistema. 

� Considerar previsão de área(s) para abrigo de cilindros de Óxido Nitroso, 
nos casos de instalação de central e a bateria de emergência. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Determinar as dimensões dos abrigos de cilindros de Óxido Nitroso de 

modo a garantir as suas características de desempenho, bem como permitir 
o livre acesso para inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, 
levando em conta os espaços estabelecidos pelos fornecedores. 

� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 
passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 

� Determinar, em função dos pontos de consumo, as vazões e pressões a 
serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede de 
distribuição. 

� Prever, nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção do sistema, como válvulas e outros. 

Estudo Preliminar 

A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, para a 
apreciação do Estudo Preliminar as propostas para implantação do(s) 
sistema(s) de Óxido Nitroso, contendo as características de pressão e vazão 
dos pontos de consumo e a localização e dimensionamento das áreas de 
instalação dos cilindros de Óxido Nitroso. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta de situação da edificação a nível da rua, na escala 1:250, indicando 

a localização precisa de todas as tubulações, instalações externas e 
componentes do sistema, com dimensão, comprimento e elevação. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo indicação das 
tubulações quanto a dimensões, diâmetro, localização precisa dos pontos 
de consumo e outros elementos. 

� Fluxograma preliminar do sistema. 
� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 

passagem e suporte da instalação. 
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� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha estimativa de 
quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de tubulação e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação, conforme Projeto Básico, se necessário. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com indicação das 

ampliações, cortes, detalhes de todos os dispositivos, suportes, acessórios 
e legenda. 

� Detalhes das instalações das centrais de oxigênio, incluindo a base dos 
equipamentos, indicação dos modelos, capacidade e fabricantes. 

� Fluxograma do sistema, se adotado sistema centralizado. 
� Desenhos isométricos das linhas de Óxido Nitroso, apresentando todos os 

componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro, carga 
elétrica e especificação dos materiais. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 
custos. 

Instalação de Condicionamento de Ar e de Exaustão e Ventilação 
Mecânica 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de captação, tratamento e distribuição de ar em ambientes fechados 
da edificação. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Os Projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com as normas ABNT-

NBR 7256/2005: Tratamento de Ar em Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde (EAS)- Requisitos para Projeto e Execução das Instalações, NBR 
16401-1 / 16401-2 e 16401-3 Projetos de Instalações de Ar Condicionado, 
Resolução RDC-050:2002 (Anvisa) – Regulamento Técnico para Projetos 
Físicos EAS e as Normas e recomendações da ASHRAE - American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 

� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de 
maneira a poder integrar e harmonizar o projeto de condicionamento de ar e 
de ventilação mecânica com os demais sistemas. 
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� Conhecer as atividades previstas para cada ambiente, o tipo e número de 
usuários, o leiaute dos equipamentos e demais componentes do espaço, 
para adotar uma boa distribuição e movimentação do ar. 

� Conhecer as características do ar exterior a ser introduzido no sistema. 
� Estabelecer as condições de temperatura e umidade que devem ser 

mantidas em cada ambiente através das recomendações da NB-10. 
� Estabelecer as condições de pureza do ar que devem ser mantidas em 

cada ambiente, para efetuar o correto dimensionamento dos filtros do 
sistema. 

� Conhecer as fontes internas de calor tais como: equipamentos, iluminação, 
pessoas e outros, bem como as fontes externas, através dos elementos 
arquitetônicos da edificação, como orientação geográfica, tipo de fachada, 
cobertura e outros. 

� Conhecer as vazões de ar exigidas pelos equipamentos providos de 
ventilação própria. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
� Determinar as dimensões da sala de máquinas dos equipamentos de 

condicionamento de ar e de ventilação mecânica, de modo a garantir as 
suas características de desempenho, bem como permitir livre acesso para 
inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, levando em conta os 
espaços estabelecidos pelos fabricantes. 

� Dimensionar as portas das salas de equipamentos com medidas 
compatíveis com as dimensões dos mesmos, com as folhas abrindo para 
fora e suficientemente estanques para impedir a infiltração do ar. 

� As taxas de renovação deverão ser calculadas em função da classificação 
necessária dos recintos. Todo retorno de ar deve ser feito através de dutos, 
sendo vedado o retorno através de sistema aberto (plenum); 

� Os exaustores devem ser dotados de selo-mecânico na vedação do eixo; 
� Nos ambientes onde tiver pressão negativa deverá ser dotado de 

manômetros mecânicos (Magnahelic), para verificação visual das pressões 
diferenciais; 

� Devem ser incorporados sistemas que aumentem a eficiência global da 
instalação, como motores de alto rendimento, soft-starters, módulos de 
potência, etc.; 

� Localizar os pontos de alimentação de força requeridos pelos equipamentos 
e dimensioná-los pelo maior consumo operacional. 

� Localizar os pontos de drenagem nas salas de máquinas dos 
equipamentos, bem como junto aos condicionadores. 

� Dimensionar a rede de dutos com altura compatível com a passagem entre 
vigas e cruzamentos com demais utilidades. 

� Prover as redes de dutos de elementos para controle (registros e dampers); 
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� Adotar disposição de dutos e bocas de insuflamento e retorno de modo a 
garantir uma adequada distribuição do ar. 

� Dimensionar as diferenças entre insuflamento e exaustão de forma a 
garantir o escape de ar adequado pelas frestas das portas, sem a 
necessidade de venezianas nas mesmas; 

� Localizar as torres de resfriamento em local favorável ao distanciamento de 
anteparos estabelecidos pelo fabricante, de modo a permitir a livre descarga 
para a atmosfera, bem como a alimentação de água de reposição da caixa 
d'água situada a nível superior à bacia das torres. 

� Verificar a necessidade de manutenção de um determinado esquema de 
pressões nos ambientes, de modo a evitar a contaminação de um ambiente 
com ar proveniente de outro. 

� No caso de ar condicionado especial, verificar junto ao Poder 
CONCEDENTE a necessidade de equipamento de reserva. 

� Determinar o peso e as dimensões dos equipamentos para consideração no 
projeto da estrutura da edificação. 

� Definir a forma de controle das condições ambientais através do memorial 
descritivo, bem como indicar a localização dos sensores nos desenhos. 

� A temperatura de conforto nos ambientes de prestação dos serviços 
assistenciais e NÃO ASSISTENCIAIS, exceto corredores e áreas externas, 
devem variar entre 18 e 22C, e, sempre que possível, permitir o controle 
pelo usuário. 

Estudo Preliminar 

Consiste na proposição para implantação do sistema de condicionamento de ar 
e de ventilação mecânica a ser adotado.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, para a 
apreciação do Estudo Preliminar os seguintes documentos: 
� Levantamento das condições ambientais de todas as áreas. 
� Estimativa das cargas térmicas. 
� Propostas dos sistemas a serem implantados. 
� Pré-dimensionamento e localização dos equipamentos propostos. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localização precisa de 
seus componentes 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta geral de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo o 

caminhamento e dimensionamento dos dutos de ar, a indicação das bocas 
de entrada e saída de ar; abertura para tomadas e saídas de ar; pontos de 
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alimentação de força com os respectivos consumos e pontos de dreno; 
localização dos componentes do sistema, como casa de máquinas e 
equipamentos, condicionadores e torre de resfriamento, com os respectivos 
pesos e outros elementos. 

� Planta geral de cada nível da edificação e cortes, em escala 1:50, contendo 
indicação do caminhamento da canalização de água gelada e de 
condensação. 

� Representação isométrica esquemática da rede hidráulica e equipamentos 
interligados. 

� Dimensionamento e leiaute das salas para condicionadores e outros 
elementos. 

� Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para 
passagem da instalação. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha estimativa de 
quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 
inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de dutos e tubulações, 
isolamento e outros.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com ampliações, cortes 

e detalhes, indicação de tipos, modelos e fabricantes de todos os 
dispositivos, suporte e acessório. 

� Planta Baixa de Dutos com a definição e configuração das redes de dutos, 
no plano horizontal, indicando a solução técnica adotada e o 
dimensionamento dos elementos necessários; 

� Planta Baixa de Interligações frigoríficas e de interligações elétricas com a 
indicando da solução técnica adotada, o dimensionamento dos elementos 
necessários e os acessórios necessários. 

� Detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos 
modelos, capacidade e fabricantes, bases e drenos. 

� Detalhes construtivos de isolamento e suportação das redes de dutos e 
frigoríficas. 

� Projeto Executivo completo dos quadros elétricos, contendo Esquemas 
Elétricos, desenhos dimensionais e lista de componentes; 

� Projeto Executivo completo do Sistema de Automação, contendo Esquemas 
de Controle, desenhos dimensionais e lista de componentes; 

� Relatório técnico. 
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� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 
custos. 

Instalação de Elevadores e Monta-cargas 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistemas mecânicos de elevadores para o transporte de pessoas, materiais e 
cargas em geral na edificação. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Considerar os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de 

maneira a poder integrar e harmonizar o projeto do sistema de elevadores 
com os demais sistemas. 

� Conhecer e avaliar os fatores a seguir relacionados, a fim de definir a 
necessidade, a quantidade e as características dos elevadores a ser 
instalado na edificação: 

� Finalidade do edifício. 
� Tipo de carga e necessidade transporte. 
� Intensidade de tráfego ou fluxo de carga. 
� Leiaute geral da edificação. 
� Segurança do transporte. 

� Localizar os elevadores ou grupos de elevadores em função dos seguintes 
condicionantes: 

� Disposição arquitetônica. 
� Quantidade de elevadores para cada tipo de transporte (passageiros 

e carga). 
� Velocidade de operação. 
� Atendimento seletivo do transporte. 
� Localização do espaço para casa de máquinas. 
� Tipo de portas e comandos. 
� Lotação e dimensões das cabinas. 
� Dimensões dos equipamentos de transporte de obesos. 

� Conhecer as características da rede local de energia elétrica. 
� Conhecer os períodos de funcionamento do sistema e verificar a 

necessidade de ligação à geração de emergência, no caso de falha de 
suprimento de energia elétrica. 

� Disposição dos componentes do sistema, de modo a: 
� Minimizar a ocupação de espaço. 
� Minimizar os ruídos dos ambientes. 
� Adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos. 

� Considerar a necessidade de acesso para inspeção e manutenção do 
sistema. 
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Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 

Casa de Máquinas 

� Determinar as dimensões da casa de máquinas de modo a garantir as suas 
características de desempenho, bem como permitir livre acesso para a 
inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, levando em conta os 
espaços estabelecidos pelo fabricante. 

� Localizar os pontos de alimentação de força requeridos pelos equipamentos 
de iluminação e dimensionamento pelo maior consumo operacional. 

� Prever a instalação de dispositivos de prevenção e combate a incêndio. 
� Prever a utilização dos seguintes materiais: 

� Material incombustível para os pisos e paredes. 
� Material antiderrapante para os pisos. 
� Material incombustível e isolante térmico para a cobertura. 

Casa e Poço do Elevador 

� Determinar as dimensões da caixa e poço do elevador de modo a garantir a 
instalação do equipamento, considerando ainda: 

� Destinação exclusiva. 
� Acesso ao fundo do poço quando exigido pela sua profundidade. 
� Portas de emergência sempre que exigida pela extensão do percurso 

entre paradas. 
� Abertura exclusiva, com dimensões adequadas, para a saída de 

gases e fumaça, e para ventilação na ocorrência de incêndio. 
� Prever dimensionamento estrutural, de modo a garantir o alinhamento das 

guias do elevador e das portas dos pavimentos, bem como os seus 
mecanismos de operação e travamento 

� Prever rede de tubulação exclusiva para a instalação elétrica do elevador, e 
chave de emergência junto à porta de acesso do poço. 

� Prever a utilização dos seguintes materiais: 
� Material incombustível. 
� Revestimento interno desempenado. 

Elevadores de Passageiros 

� Dimensionar o sistema de elevadores, de modo a atender às exigências 
estabelecidas pela Norma NB-30, para a capacidade de tráfego e intervalo 
de tráfego da instalação. 

� Fixar a velocidade nominal e as dimensões da cabina em função do tipo de 
edificação, disposições arquitetônicas e demais condições. 

� Determinar o nº de paradas prováveis para calcular o tempo total de 
viagem, por elevador, considerando os seguintes tempos parciais: 

� Tempo do percurso total. 
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� Tempo total de aceleração e retardamento. 
� Tempo total de abertura e fechamento das portas. 
� Tempo total de entrada e saída de passageiros. 

� Calcular a capacidade de transporte por elevador. 
� Determinar o número de elevadores. 
� Calcular o intervalo de tráfego e verificar o atendimento da exigência da 

norma. 
� Reiterar o procedimento estabelecido no item anterior até obter a definição 

do sistema, de modo a atender ás exigências das normas, bem como às 
imposições arquitetônicas, econômicas, de conforto e outras condições. 

Elevadores de Carga 

� Dimensionar o sistema de elevadores, considerando: 
� Transporte de, no máximo, um passageiro além do ascensorista. 
� Normas de segurança de elevadores de passageiros, quando 

destinados a uso misto (carga e passageiros) ou as condições 
estabelecidas para os elevadores de carga, aplicáveis ao tipo em 
questão. 

� Classes de carregamento. 
� Fechamento total, em tela metálica da caixa e casa de máquinas, 

quando o elevador for instalado em torres metálicas. 
� Soleira metálica em função da classe de carregamento. 

Elevadores de Alçapão – Monta-carga 

� Dimensionar o sistema de elevadores, considerando: 
� As condições estabelecidas para os elevadores de carga. 
� Uso exclusivo para carga. 
� Limite de velocidade de 15m/min. 
� Limite de curso da plataforma do carro até o limite do passeio, salvo 

em casos especiais, desde que seja fechado o espaço vertical além 
deste nível. 

Estudo Preliminar 

Consiste na proposição e apresentação do sistema de elevadores a ser 
adotado e seu pré-dimensionamento.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar para a apreciação do Estudo Preliminar 
os seguintes documentos: 
� Desenhos esquemáticos de planta e corte da edificação, com a indicação 

dos elevadores, suas dimensões básicas e características principais; 
� Relatório técnico. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento e especificação do sistema adotado.  
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Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Desenho dos elevadores com indicação das dimensões principais, espaços 

mínimos para a instalação dos equipamentos, e outras características 
determinantes da instalação; 

� Desenho da Casa de Máquinas; 
� Relatório técnico que contenha as especificações técnicas necessárias para 

aquisição dos equipamentos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes dos componentes da instalação, inclusive elementos de suporte, 
fixação e apoio.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Desenhos de detalhes de montagem, fixação, suporte e apoio dos 

elevadores e equipamentos, com indicação dos fabricantes; 
� Relatório técnico, que contenha os manuais de operação e manutenção do 

sistema. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 

custos. 

Instalação de Detecção e Combate a Incêndios e Pânico 

Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a instalação de 
sistema de prevenção e combate a incêndios. 

Condições Gerais 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições gerais: 
� Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, de maneira a 

poder integrar e harmonizar o sistema de prevenção e combate a incêndio 
com os demais projetos. 

� Conhecer a distribuição das áreas e seus respectivos leiautes de forma a 
adequar o sistema às necessidades de cada ambiente. 

� Verificar os aspectos preventivos de caráter arquitetônico, hidráulico, 
elétrico e estrutural, segundo as normas do corpo de bombeiros. 

Condições Específicas 

Deverão ser obedecidas às seguintes condições específicas: 
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� No desenvolvimento do projeto deverão ser consideradas 04 instalações 
distintas: 
� Canalização da rede preventiva contra incêndio. 
� Rede de chuveiros automáticos (sprinklers). 
� Sistema de detecção e alarme de incêndio. 
� Localização e especificação de extintores. 

� Prever o espaço mínimo necessário para a manutenção na eventual 
passagem das tubulações sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos. 

� Determinar em função das áreas da edificação, as vazões e pressões a 
serem mantidas, a fim de efetuar o dimensionamento da rede preventiva e 
de chuveiros automáticos. 

� Prever nas linhas de distribuição, todos os dispositivos e acessórios 
necessários à operação e manutenção dos sistemas, tais como medidores, 
válvulas e outros. 

� Prever local na sala de monitoramento e controle da segurança da 
edificação, para o quadro de sinalização do sistema de detecção de 
incêndio. 

Estudo Preliminar 

Consiste na proposição para implantação do sistema de prevenção e combate 
a incêndios a ser adotado.  
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar, sob forma de relatório, para a 
apreciação do Estudo Preliminar os seguintes documentos: 
� Propostas dos sistemas a serem implantados face ao levantamento das 

características de cada ambiente. 
� Localização e pré-dimensionamento dos equipamentos propostos. 

Projeto Básico (Anteprojeto) 

Consiste no dimensionamento dos sistemas adotados e na localização de seus 
componentes.  
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico:  
� Planta de situação, na escala 1:250, com a localização do(s) registro de 

passeio e sua interligação à rede de água da edificação. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo o 

caminhamento e dimensionamento da canalização da rede preventiva e da 
rede de chuveiros automáticos e a localização das caixas de incêndio, 
sprinklers e extintores. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, contendo o 
caminhamento e dimensionamento da tubulação e cabos de sinalização e 
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controle do sistema de detecção e alarme de incêndio e a localização dos 
detectores, painéis parciais e geral do sistema. 

� Leiaute dos sistemas de pressurização das redes de canalização preventiva 
e de chuveiros automáticos. 

� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha estimativa de 
quantitativos e custos. 

Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico, apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema. 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo:  
� Planta de situação, na escala 1:250, indicando dimensões, comprimentos, 

elevações e legenda. 
� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com legenda e indicação 

das especificações de cada tipo de sprinklers, extintores, outros 
componentes e legenda. 

� Planta de cada nível da edificação, na escala 1:50, com legenda e indicação 
dos tipos de detectores, alarmes sonoros e acionadores. 

� Esquemas verticais das canalizações preventivas e de chuveiros 
automáticos. 

� Esquema vertical do sistema de detecção e alarme. 
� Planta do leiaute, na escala 1:50, com legenda, cortes e vistas dos sistemas 

de pressurização das redes. 
� Diagramas esquemáticos dos painéis e listagem de materiais. 
� Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura para 

passagem e suporte da instalação. 
� Memorial descritivo, caderno de especificações, planilha de quantitativos e 

custos. 

PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

O projeto de Comunicação Visual do ICOM deverá se desenvolver dentro dos 
princípios do projeto arquitetônico contemplando Sinalização Interna e Externa, 
inclusive os letreiros e quadro diretor geral, quadros diretores dos setores, 
sinalização indicativa e direcional das circulações, placas de local (paredes, 
divisórias e portas), itens de segurança (sinalização de bombeiro e saída de 
emergência), bem como a sinalização de serviço (banheiros, depósitos, DML).  

Estudo Preliminar 

O Estudo Preliminar deverá ser apresentados em forma de memorial descritivo, 
incluindo croquis e/ou outros documentos necessários à perfeita compreensão 
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da proposta de Sinalização. 

Projeto Básico 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Básico: 
� Planta geral com locação dos pontos que receberão os elementos de 

sinalização e informação junto com os componentes, paisagismo e 
mobiliário urbano. Nas praças apresentar junto com os desenhos de áreas 
esportivas e de lazer - escala mínima de 1:500; 

� Definição dos elementos de sinalização; 
� Projeto dos elementos de sinalização (placas, totens e demais elementos) 

em escala 1:50; 
� Memorial Descritivo, Especificação Técnica levantamento preliminar dos 

quantitativos de materiais e serviços 

Projeto Executivo 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Projeto Básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
A CONCESSIONÁRIA deve apresentar os seguintes documentos para a 
apreciação do Projeto Executivo: 
� Detalhamento de todo componente especial proposto para cada área; 
� Diagramação das placas e totens com a especificação dos tratamentos a 

serem dados a eles e do tipo e tamanho de letras a serem utilizados para 
sua confecção; 

� Detalhes do sistema de instalação, fixação e/ou fundações dos elementos 
que compõem a sinalização; 

� Detalhamento da composição das mensagens, figuras e pictogramas - esc. 
1:20; 

� Planta de Localização das Sinalizações - Escala Mínima de 1:500, (locação 
dos Pontos de Sinalização e Informação, e Legenda das Convenções 
Gráficas Adotadas); 

� Detalhamento do Sistema de Sinalização - Escala Mínima de 1:20,( 
Composição das Mensagens Visuais e Signos e Pictogramas); 

� Desenho, definição e dimensionamento das peças, esquemas construtivos 
montagem e fixação;  

� Diagrama final das mensagens; 
� Levantamento de quantitativos e materiais. 
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PROJETO DE PAISAGISMO 

Projeto de paisagismo das áreas externas e internas da edificação, 
entendendo-se como tais, aquelas áreas não ocupadas por edificações como, 
por exemplo: acessos externos, acessos internos, caminhos, jardins, áreas 
livres, áreas verdes, terraços e demais componentes. 

3.6.1. Condições Gerais 

O projeto de paisagismo objetiva estabelecer as intervenções necessárias às 
áreas de entorno das edificações, de modo a integrá-las ao terreno original e 
ao terreno modificado, através da determinação e representação prévia dos 
atributos pretendidos. 
As determinações constantes neste Termo de Referência deverão ser 
complementadas pelas normas específicas definidas pelo INMETRO e pela 
ABNT.  
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e/ou o órgão municipal local 
responsável devem ser consultados sobre as diretrizes do Projeto. O Projeto de 
Paisagismo deve atender à legislação pertinente. 
 
 
� O Projeto deverá ser harmonizado e compatibilizado com os Projetos de 

Arquitetura e Engenharia, Planta de Topografia e cadastros das edificações 
e da vegetação existentes, Projeto de Terraplanagem, Projeto de 
Sondagem e Projeto de Urbanismo para, ao integrar o paisagismo, 
desempenhar determinadas funções em níveis adequados. 

� Deverão ser observados os seguintes componentes do projeto 
arquitetônico: equipamentos, edificações, guaritas, subestações, quadro de 
medidores e outros. 

� O Projeto de Paisagismo poderá requerer, para a sua concepção, 
desenvolvimento e implantação, estudos e projetos complementares 
diversos, a depender do grau de complexidade da intervenção pretendida, 
os quais deverão ser providenciados pela CONCESSINÁRIA e/ou 
profissional responsável pelo projeto. São eles: estudos hidrológicos, 
geotécnicos, hidrográficos e aerofotogramétricos. 

� A vistoria da área e o levantamento da vegetação existente devem preceder 
o Projeto de Paisagismo.  

� No caso da existência de vegetação significativa no local, seja por porte ou 
espécie, esta deve ser incorporada ao projeto.               

� O Projeto de Paisagismo deve aproveitar a topografia natural do terreno 
com a implantação de equipamentos adequados.                          

� A Terraplanagem, a Drenagem, a Iluminação e os demais elementos do 
Projeto de Paisagismo devem ser elaborados junto com os projetos 
similares do mesmo Empreendimento. 

� Recomenda-se que as correções do solo, quando necessárias, sejam 
realizadas segundo critérios de preservação ambiental. 
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3.6.2. Condições Específicas 

� Selecionar as espécies que melhor respondem às exigências do clima, com 
funções específicas como as de proporcionar sombra, deter ou canalizar 
ventos, criar espaços e intervir nos problemas visuais. 

� A escolha da vegetação deve considerar o porte, tempo de crescimento, 
tipo de raiz, época de floração, característica de flores e frutos, dimensão, 
toxidade, adaptação às qualidades do solo, cuidados necessários e 
adequação à paisagem da região. 
 

� Devem ser evitadas árvores com frutos ou flores danosos à saúde ou que 
por sua dimensão ofereçam perigo aos usuários. 

� A implantação da vegetação não deve perder de vista a infra-estrutura 
instalada, tanto a aérea como a enterrada. Suas raízes devem ficar 
distantes das canaletas, das guias, etc. Escolher árvores com raízes não 
agressivas quando forem próximas aos passeios. 

� Estudar a implantação de proteção solar com espécies arbóreas que se 
integrem ao projeto arquitetônico e que melhor se adaptem às condições 
locais. 

� Os sistemas de irrigação e drenagem devem ser estudados de forma a 
esgotar todas as possibilidades de operação a partir da lei da gravidade, 
evitando-se ao máximo o uso de bombas elétricas, exceto quando 
comprovadamente indispensáveis. 

� A representação das espécies vegetais poderá ser feita através de número 
ou símbolo gráfico. A copa da espécie arbórea utilizada deverá ser 
representada pelo seu diâmetro na fase adulta. 

� As áreas com forrações deverão ser representadas por meio de hachuras. 

3.6.3.  Estudo Preliminar  
 
Essa fase deverá corresponder ao aprofundamento/detalhamento das 
proposições elaboradas, abrangendo todos os trechos da intervenção proposta, 
cabendo formular novas opções, com um nível de detalhamento e informações 
mais aprofundadas. 
Deverá ser entendido como um aprimoramento da concepção, cabendo a 
verificação da viabilidade técnica, construtiva, econômica, funcional e estética 
das proposições com base em novas pesquisas, visitas ao local, verificações e 
levantamentos. 
O Estudo Preliminar deverá ser apresentado em forma de memorial descritivo, 
incluindo croquis e/ou outros documentos necessários à perfeita compreensão 
da proposta de Paisagismo. 

3.6.4.  Projeto Básico 
 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
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O Projeto deverá constar da implantação, com desenho em escala mínima de 
1:500, mostrando a localização e entorno da área de intervenção, suas 
dimensões, cotas e curvas de nível, modelo de plantio, implantação das 
espécies, tabela da vegetação, cercamento projetado.  
Deve mostrar, com textura diferenciada, as áreas de intervenção e a sua 
extensão (m²), com legenda específica. 
Os anteprojetos deverão ser apresentados com informações técnicas (croquis, 
plantas, perspectivas, memoriais, especificações).  
 
3.6.5. Projeto Executivo  
 
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o projeto básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. Nessa fase deverão ser 
aprofundadas, complementadas e detalhadas as informações do projeto 
básico, de modo a possibilitar a total execução dos serviços. 
Os serviços deverão abranger, portanto, todas as atividades, componentes, 
levantamentos, pesquisas, pareceres e outras atividades necessárias, inclusive 
o gerenciamento e coordenação dos suportes. 
A concessionária deve apresentar os seguintes documentos para a apreciação 
do projeto executivo: 
� Deverá ser apresentada a planta de implantação na escala mínima de 

1:500, constando toda a parte civil do Projeto Paisagístico e, portanto não 
serão representadas árvores e arbustos, mas somente as áreas gramadas. 

� Nessa planta deverão ser locados os caminhos, as escadas e rampas, bem 
como todo o mobiliário urbano, tais como bancos, mesas e equipamentos. 

� As plantas gerais de praças, canteiros, jardineiras e outros deverão ser 
apresentadas em escala 1:100 ou 1:50, contendo as representações da 
vegetação através de símbolos ou numeração e seus quantitativos 
mediantes tabelas.  

� As ampliações e os detalhes de projeto deverão ser apresentados nas 
escalas compatíveis com os detalhes que estão sendo representados.  

� Serão ampliadas as praças, os canteiros e os elementos construtivos.  
� Deverá incluir especificações, norma de plantio, memorial descritivo e 

levantamento de quantitativo. 

PROJETO DE URBANIZAÇÃO 

Projeto de urbanização das áreas externas da edificação, entendendo-se como 
tais, aquelas áreas não ocupadas por edificações como, por exemplo: acessos 
externos, acessos internos, pistas, caminhos, escadarias, áreas livres, áreas 
verdes, estacionamentos, calçadas, mobiliários urbanos e demais 
componentes. 

3.7.1. Condições Gerais 

O projeto de urbanização objetiva estabelecer as intervenções necessárias às 
áreas de entorno das edificações, de modo a integrá-las ao terreno original e 
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ao terreno modificado, através da determinação e representação prévia dos 
atributos pretendidos. 
As determinações constantes neste Termo de Referência deverão ser 
complementadas pelas normas específicas definidas pelo INMETRO e pela 
ABNT.  
� O Projeto deverá ser harmonizado e compatibilizado com os Projetos de 

Arquitetura e Engenharia, Planta de Topografia e cadastros das edificações 
e da vegetação existentes, Projeto de Terraplanagem, Projeto de 
Sondagem e Projeto de Paisagismo para, ao integrar a urbanização, 
desempenhar determinadas funções em níveis adequados. 

� Deverão ser observados os seguintes componentes do projeto 
arquitetônico: equipamentos, edificações, guaritas, subestações, quadro de 
medidores e outros. 

� O Projeto de Urbanização poderá requerer, para a sua concepção, 
desenvolvimento e implantação, estudos e projetos complementares 
diversos, a depender do grau de complexidade da intervenção pretendida, 
os quais deverão ser providenciados pela CONCESSINÁRIA e/ou 
profissional responsável pelo projeto. São eles: estudos hidrológicos, 
geotécnicos, hidrográficos e aerofotogramétricos. 

� O Projeto de Urbanização deve aproveitar a topografia natural do terreno 
com a implantação de equipamentos adequados.                          

� A Terraplanagem, a Drenagem, a Iluminação, a Pavimentação, a 
Comunicação Visual e os demais elementos do Projeto de Urbanização 
devem ser elaborados junto com os projetos similares do mesmo 
Empreendimento. 

� Os projetos complementares de Instalações para as áreas externas deverão 
atender às determinações específicas para as edificações, e às 
determinações, normas e padrões das concessionárias. 

3.7.2. Condições Específicas 

� Definir o tratamento das circulações de pedestres, espaços de estar e de 
estacionamentos de veículos, criando microclimas que evitem as altas 
temperaturas e a radiação refletida pelo chão. 

� O projeto de iluminação deverá prever o uso de luminárias e lâmpadas 
eficientes e controle do grau de iluminamento de acordo com o horário de 
maior fluxo de usuários. 

� O mobiliário urbano, da mesma forma que a vegetação, contribui para a 
estruturação e organização do espaço. Comumente utilizam-se bancos, 
mesas, postes de iluminação, protetores de árvores, etc.  
Devem ser resistentes e exigir pouca manutenção. 

� A área pavimentada deve ser minimizada, deixando o máximo de solo 
permeável, sempre que possível.  

� A escolha dos pisos deve considerar os diferentes usos no projeto. Os 
critérios para a sua especificação devem considerar a qualidade estética, a 
durabilidade, a facilidade para manutenção, a permeabilidade às águas 
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pluviais. Deve-se privilegiar o uso de elementos drenantes, como gramado, 
pedriscos, pisos articulados, etc. 

� As soluções para acesso em desnível deverão ser feitas com a construção 
de rampas, de acordo com a norma NB9050, que garante a acessibilidade a 
pessoas portadoras de deficiência física. Recomenda-se a construção de 
escadas em paralelo. Utilizar sempre corrimão e guarda-corpo. 

� Sempre que a largura das calçadas permitir deverão ser implantadas 
"calçadas verdes”. Calçadas verdes são áreas gramadas ao longo dos 
passeios, que acompanham as áreas de circulação de pedestres. Sua 
finalidade é aumentar a permeabilidade do solo.  

3.7.3.  Estudo Preliminar  

Essa fase deverá corresponder ao aprofundamento/detalhamento das 
proposições elaboradas, abrangendo todos os trechos da intervenção proposta, 
cabendo formular novas opções, com um nível de detalhamento e informações 
mais aprofundadas. 
Deverá ser entendido como um aprimoramento da concepção, cabendo a 
verificação da viabilidade técnica, construtiva, econômica, funcional e estética 
das proposições com base em novas pesquisas, visitas ao local, verificações e 
levantamentos. 
O Estudo Preliminar deverá ser apresentado em forma de memorial descritivo, 
incluindo croquis e/ou outros documentos necessários à perfeita compreensão 
da proposta de Urbanização. 

3.7.4.  Projeto Básico 

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o Estudo Preliminar 
tenha sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão 
Transitória de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. 
O Projeto deverá constar da implantação, com desenho em escala mínima de 
1:500, mostrando a localização e entorno da área de intervenção, suas 
dimensões, cotas e curvas de nível, implantação dos equipamentos, praças,  
calçadas, mobiliários urbanos com respectivas tabelas de representação de 
cercamento projetado.  
Deve mostrar, com textura diferenciada, as áreas de intervenção e a sua 
extensão (m²), com legenda específica. 
Os anteprojetos deverão ser apresentados com informações técnicas (croquis, 
plantas, perspectivas, memoriais, especificações).  

3.7.5. Projeto Executivo  

Para o desenvolvimento desta etapa é necessário que o projeto básico tenha 
sido apreciado pelo PODER CONCEDENTE através da Comissão Transitória 
de Acompanhamento e Recebimento de Projeto. Nessa fase deverão ser 
aprofundadas, complementadas e detalhadas as informações do projeto 
básico, de modo a possibilitar a total execução dos serviços. 
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Os serviços deverão abranger, portanto, todas as atividades, componentes, 
levantamentos, pesquisas, pareceres e outras atividades necessárias, inclusive 
o gerenciamento e coordenação dos suportes. 
A concessionária deve apresentar os seguintes documentos para a apreciação 
do projeto executivo: 
� Deverá ser apresentada a planta de implantação na escala mínima de 

1:500, constando toda a parte civil do Projeto de Urbanização. 
� Nessa planta deverão ser locados os caminhos, vias, calçadas, praças, 

escadas e rampas, bem como todo o mobiliário urbano, tais como bancos, 
mesas e equipamentos. 

� As plantas gerais das calçadas, calçadões, praças, espaços de estar e 
outros deverão ser apresentadas em escala mínima de 1:200, contendo as 
representações dos equipamentos através de símbolos ou numeração e 
seus quantitativos mediantes tabelas.  

� As ampliações e os detalhes de projeto deverão ser apresentados nas 
escalas compatíveis com os detalhes que estão sendo representados.  

� Serão ampliadas as calçadas, os caminhos, escadas, rampas e os 
elementos construtivos.  

� Deverá incluir especificações, memorial descritivo e levantamento de 
quantitativo. 
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ANEXO DO CONTRATO 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O presente ANEXO tem a finalidade de apresentar as áreas mínimas para a 
elaboração do projeto da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

 

2. OBJETIVO  
 

Apresentar a Relação e área Mínimas para a elaboração dos projetos básicos e 
executivos da UNIDADE HOSPITALAR conforme dispõe a subcláusula xxx do 
Contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Projeto tomando como base o 
perfil da unidade, o programa e o pre-dimensionamento (conforme Anexo 11, 
Apêndice 2), as diretrizes de projeto (Anexo 11), as especificações básicas 
para a construção (Anexo 11, Apêndice 1) e diretrizes para a construção 
(Anexo 12). A CONCESSIONÁRIA poderá utiliza como referência o projeto 
arquitetônico e memorial do Hospital do Subúrbio (projeto fornecido). 

 

 

3. PERFIL  
 

A fusão das duas unidades dará lugar ao Instituto Couto Maia (ICOM) que terá 
um perfil mais abrangente que as duas unidades originais, conforme descrito 
abaixo: 

• Assistência à saúde de pacientes portadores de doenças infecciosas em 
serviço ininterrupto (24h por dia, 7 dias por semana) com atendimento à 
urgência e emergência, casos graves e todos os tipos de complexidade, 
assistência ambulatorial regulada para os casos pertinentes.  

• Hospital de ensino, com residência Médica em Infectologia, estágios 
para residentes de outras áreas médicas (clínica médica, pediatria, 
neurologia) e estágio para área de saúde em geral (medicina, serviço 
social, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia). 

• A Unidade contará com a seguinte estrutura dos serviços:  
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• Unidade de urgência e emergência para doenças infecciosas com 
155 leitos de internação assim distribuídos: 

 
Número  

de Leitos 
Tipo de Leito 

65 Adulto  

25 Pediátrico 

20 Adulto de isolamento 

10 Pediátricos de isolamento 

5 Hospital dia 

10 Semi intensiva adulto 

10 UTI pediátrica 

10 UTI adulto 

155 TOTAL 

• Centro Cirúrgico; 

• Ambulatório de doenças infecciosas; 

• Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE); 

• Agência Transfusional; 

• Serviço de Reabilitação; 

• Serviço de Apoio Diagnóstico com: Raio x, Ultrassonografia, 
Tomografia Computadorizada, Endoscopia Digestiva, Patologia 
Clínica, Eletrocardiografia; 

• Serviços de logística: Central de material esterilizado, farmácia, 
serviço de nutrição e dietética, higienização, brigada de incêndio, 
engenharia clínica e hospitalar, lavanderia, almoxarifado, 
recepção, segurança, SAME, necrotério. 

• Diretoria da Unidade e suas respectivas coordenações; 

• Apoio Administrativo; 

• Ensino e pesquisa: 

• Centro de pesquisa, com: CEP – Comitê de Ética e Pesquisa, 
NESPI – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Epidemiologia e 
Infectologia, realização de parceria com a FIOCRUZ. 
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• Centro de estudos com salas de aula e auditório; 

• Memorial Couto Maia e Dom Rodrigo de Menezes; 

• COREME- Comissão de Residência Médica 

• Área externa: 

• Áreas para estacionamento de funcionários, visitantes e 
ambulâncias, pátio de carga e descarga, área de urbanização e 
paisagismo, vias de acesso interno. 
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4. PROGRAMA E PRE-DIMENSIONAMENTO DO 
INSTITUTO COUTO MAIA  
 

De acordo com a RDC Nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e com o prefil definido para a unidade, o projeto do Hospital 
Especializado em Infectologia e Dermatologia Sanitária, deve:  

 

ITEM AMBIENTE 
QUAN
T. 

ÁREA MÍN. 
(m2) 

ÁREA 
ADOT. 
(m2) 

ÁREA TOT. 
(m2) 

      

1. ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAUDE EM REGIME AMBULATORIAL 

      

1.1. Ambulatório     

1.1.1.  Recepção e Espera p/ Pacientes e Acompanhantes 1 1,2 / pessoa 80,00 80,00 

1.1.2.  Área p/ Registro de Pacientes / Marcação 1   18,00 18,00 

1.1.3.  Sala de Triagem de Enfermagem 1 6,00 9,00 9,00 

1.1.4.  Sala de Curativos/Suturas e Coleta de Materiais 1 9,00 9,00 9,00 

1.1.5.  Consultório de Dermatologia Sanitária 2 7,50 9,00 18,00 

1.1.6. Consultório de Pediatria 3 7,50 9,00 27,00 

1.1.7.  Consultório de Infectologia 3 7,50 9,00 27,00 

1.1.8.  Consultório do Serviço Social 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.9.  Consultório de Psicologia 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.10 Consultório de Nutrição 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.11 Consultório de Enfermagem 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.12 Consultório de Clínica Médica 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.13 Consultório de Ortopedia 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.14 Consultório de Ginecologia c/ sanitário 1 9,10 12,00 12,00 

1.1.15 Consultório de Psiquiatria 1 7,50 12,00 12,00 

1.1.16 Consultório Odontológico 1 9,00 9,00 9,00 

1.1.17 Consultório Indiferenciado 1 7,50 9,00 9,00 

1.1.18 Consultório Diferenciado (oftalmologia) 1 7,50 12,00 12,00 

1.1.19 Sala de Procedimentos 1 15,00 18,00 18,00 

1.1.20 Posto de Enfermagem /serviços 1 8,00 9,00 9,00 

1.1.21 Sanitário p/ Pacientes e Público (masc.e fem.)  2   12,00 24,00 

1.1.22 Sanitário p/ Funcionários (masc./fem.) 2   4,60 9,20 

1.1.23 Copa 1   4,00 4,00 

1.1.24 Sala de demonstração e educação em saúde 1 1,00/ouvinte 30,00 30,00 

1.1.25 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

1.1.26 Utilidades 1   4,00 4,00 

1.1.27 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   4,00 4,00 

1.1.28 Depósito de Material de Limpeza 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para o Ambulatório     410,20 
      

1.2. CRIE - Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais 

1.2.1. Recepção e Espera p/ Pacientes e Acompanhantes 1 1,2 / pessoa 23,00 23,00 

1.2.2. Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes (masc./fem.) 2   3,50 7,00 
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1.2.3. Consultório 3 9,00 9,00 27,00 

1.2.4. Sala de Soroterapia 1   25,00 25,00 

1.2.5. Sala de Aplicação de Imunobiológicos  1 6,00 6,00 6,00 

1.2.6. Sala da Rede de Frio  1   12,00 12,00 

1.2.7. Sala da Coordenação c/sanitário  1   15,00 15,00 

1.2.8. Sanitário e Vestiário p/ Funcionários (masc./fem.) 2   9,00 18,00 

1.2.9. Utilidades 1   6,00 6,00 

1.2.10. Depósito de Material de Limpeza 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para o CRIE    142,00 

      

1.3. Farmácia Ambulatorial     
1.3.1 Área para armazenagem de TARV 1   40,00 40,00 

1.3.2 Área para recepção/dispensação TARV 1   15,00 15,00 
1.3.3 Área de espera de pacientes TARV 1 1,2 / pessoa 48,00 48,00 
1.3.4 Sala de atendimento individualizado 2   8,00 16,00 
1.3.5 Arquivo de prontuários 1   25,00 25,00 
1.3.6 Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes (masc./fem.) 2 1,60 1,60 3,20 
1.3.7 Sanitário p/ funcionários 1 1,60 1,60 1,60 

Total da área útil prevista para Farmácia Ambulatorial      148,80 

      

      

2.0. ATENDIMENTO IMEDIATO     

      

2.1. Urgência e Emergência de Baixa e Média Complexidade 

2.1.1.  Área Externa p/ Desembarque de Ambulâncias 1 21(coberta) 21,00 21,00 

2.1.2.  Área de recepção de pacientes de ambulância 1   15,00 15,00 

2.1.3.  
Sala de Emergência (sala vermelha, parada cardíaca 
adulto e pediátrica) 2 12,00 12,00 24,00 

2.1.4.  Sala de estabilização (sala amarela, adulto e pediatria) 2 14,00 14,00 28,00 

2.1.5.  
Sala de classificação de risco (área azul, adulto e 
pediatria) 2 8,00 8,00 16,00 

2.1.6.  
Recepção e Espera p/ Pacientes Pediátricos (área 
azul) 1 1,2 / pessoa 24,00 24,00 

2.1.7.  Recepção e Espera p/ Pacientes Adultos (área azul) 1 1,2 / pessoa 30,00 30,00 

2.1.8.  Área de balcão de acolhimento (área azul) 2   6,00 12,00 

2.1.9.  
Área para guarda de pertences de pacientes (área 
azul) 2   2,00 4,00 

2.1.10.  Consultório (área azul) 4 7,50 9,00 36,00 

2.1.11.  Sala de Serviço Social (área azul) 1 6,00 6,00 6,00 

2.1.12.  Sala de Psicologia (área azul) 1 6,00 6,00 6,00 

2.1.13. Posto Policial c/ repouso e sanitário 2 4,00 16,00 32,00 

2.1.14. Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes 4   4,50 18,00 

2.1.15. 
Sala Administrativa (Coordenação médica e de 
enfermagem) 2   9,00 18,00 

2.1.16. 
Sala de Suturas / Curativos/ Pequenos Procedimentos 
(área azul) 2 9,00 9,00 18,00 

2.1.17. 
Sala de Observação Pediatria (5 leitos) c/ Posto/serviço 
e banheiro (área verde) 1 8,50 50,50 50,50 

2.1.18. 
Sala de Observação Feminina (10 leitos) c/ 
Posto/serviço e banheiro (área verde) 1 8,50 95,70 95,70 

2.1.19. 
Sala de Observação Masculina (10 leitos) c/ 
Posto/serviço e banheiro (área verde) 1 8,50 95,70 95,70 

2.1.20. 
Quarto p/isolamento com barreira e sanitário (área 
verde, 2 adulto/2 pediatria) 4 8,00 18,00 72,00 
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2.1.21. Sala de Inalação (área azul, adulto e infantil) 2 
1,6 / 
paciente 10,00 20,00 

2.1.22. 
Sala de Aplicação de Medicamentos (área azul, adulto 
e pediátrica) 2 5,00 15,00 30,00 

2.1.23. Posto de Enfermagem/Prescrição Médica 1 11,70 18,00 18,00 

2.1.24 Sala de Serviços 1   10,00 10,00 

2.1.25 Farmácia Satélite 1 4,00 20,00 20,00 

2.1.26 Utilidades 2   4,00 8,00 

2.1.27 Rouparia 1   4,00 4,00 

2.1.28 Conforto p/ NU c/ banheiro 1   18,00 18,00 

2.1.29 Conforto p/ Técnicos e Auxiliares c/ banheiro 1   18,00 18,00 

2.1.30 Estar de equipe 2 1,3 / pessoa 10,40 20,80 

2.1.31 Copa 1   4,00 4,00 

2.1.32 Sanitário c/vestiário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   12,00 24,00 

2.1.33 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 2   6,00 12,00 

2.1.34 Depósito de Equipamentos e Materiais 2   6,00 12,00 

2.1.35 Depósito de Material de Limpeza 1   4,00 4,00 

Total da área útil prevista para a Urgência de Baixa e Média Complexidade 844,70 

      

      

3. ATENDIMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO     

      

3.1 Internação de Pacientes Adultos (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) 85 leitos 

3.1.1. Recepção e Espera Acompanhantes e Visitantes 1 
1,20 / 
pessoa 24,00 24,00 

3.1.2.  Sanitário p/ Acompanhantes e Visitantes  2   9,00 18,00 

3.1.3.  
Quartos (2 leitos c/ sanitário, Infectologia Geral e 
Dermatologia Sanit.) 32 7,00 / leito 18,00 576,00 

3.1.4.  Quartos para isolamento (1leito c/ barreira e sanitário) 21   18,00 378,00 

3.1.5.  Posto de Enfermagem  3 6,00 12,00 36,00 

3.1.6.  Sala de Serviços 3 5,70 10,00 30,00 

3.1.7.  Sala de prescrição médica 3   8,00 24,00 

3.1.8.  Sala de exames e curativos 2 7,50 7,50 15,00 

3.1.9 Sala de punção 1   15,00 15,00 

3.1.10 Farmácia Satélite 1 4,00 20,00 20,00 

3.1.11 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   6,00 6,00 

3.1.12 Utilidades 3   6,00 18,00 

3.1.13 Sala Administrativa 1   12,00 12,00 

3.1.14 Sala de escola hospitalar (25 pessoas) 1 1,50/pessoa 37,50 37,50 

3.1.15 Estar de equipe 2 1,30/pessoa 10,40 20,80 

3.1.16 Banheiro/vestiário p/ Acompanhantes (masc. e fem.) 2   9,00 18,00 

3.1.17 Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 4   2,00 8,00 

3.1.18 Rouparia 3   4,00 12,00 

3.1.19 Copa 2   4,00 8,00 

3.1.20 Depósito de Equipamentos e Materiais 3   4,00 12,00 

3.1.21 Depósito de Material de Limpeza 2   4,00 8,00 

Total da área útil prevista para a Internação de Pacientes Adultos  1.296,30 

      

3.2. Internação Pediatria (Clínica geral e dermatologia sanitária) 35 leitos 

3.2.1.  
Recepção e Espera p/ Pacientes, Acompanhantes e 
Visitantes 1 1,20/pessoa 24,00 24,00 
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3.2.2.  Sanitário p/ Acompanhantes e Visitantes  2   6,00 12,00 

3.2.3.  
Quartos (2 leitos c/sanitário), (Clínica Geral e 
Dermatologia SNIT.) 11 5,00 / leito 15,00 165,00 

3.2.4.  
Quarto (3 leitos c/ sanitário), (Clínica Geral e 
Dermatologia SNIT.) 1 6,00/leito 22,00 22,00 

3.2.5.  Quartos para isolamento (1 leito c/ barreira e sanitário) 10   18,00 180,00 

3.2.6.  Posto de Enfermagem  2 6,00 12,00 24,00 

3.2.7.  Sala de exames e curativos 1 7,50 7,50 7,50 

3.2.8 Sala de punção 1   15,00 15,00 

3.2.9 Área p/ Recreação Infantil (externa, semi-coberta) 1   25,00 25,00 

3.2.10 Brinquedoteca / Refeitório 1   35,00 35,00 

3.2.11 Sala de Serviço 2 5,70 10,00 20,00 

3.2.12 Sala de prescrição médica 3   8,00 24,00 

3.2.13 Farmácia Satélite 1 4,00 20,00 20,00 

3.2.14 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   6,00 6,00 

3.2.15 Utilidades 1   6,00 6,00 

3.2.16 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

3.2.17 Sala de escola hospitalar (25 pessoas) 1 
1,20/ 
pessoa 30,00 30,00 

3.2.18 Estar de equipe 1 
1,30 / 
pessoa 10,40 10,40 

3.2.19 Banheiro/vestiário p/ Acompanhantes (masc. e fem.) 2   12,00 24,00 

3.2.20 Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   2,00 4,00 

3.2.21 Rouparia 1   4,00 4,00 

3.2.22 Copa 1   4,00 4,00 

3.2.23 Depósito de Equipamentos e Materiais 1   4,00 4,00 

3.2.24 Depósito de Material de Limpeza 1   4,00 4,00 

Total da área útil prevista para a Internação Pediatria    678,90 

      

3.3. Internação Semi-Intensiva de Pacientes Adultos 10 leitos  

3.3.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   18,00 18,00 

3.3.2. Sanitário p/ Visitantes 2   2,00 4,00 

3.3.3. Área Coletiva de Tratamento Intensivo (08 leitos) 1 9,00 / leito 72,00 72,00 

3.3.4. Sanitários p/ Pacientes (masc. e fem.) 2   4,80 9,60 

3.3.5. 
Quarto p/ Isolamento (1 leito c/ antecamara barreira e 
sanitário) 2   18,00 36,00 

3.3.6. Posto de Enfermagem/prescrição médica 1 6,00 12,00 12,00 

3.3.7. Sala de Serviços 1   8,00 8,00 

3.3.8. Utilidades 1   4,00 4,00 

3.3.9. Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1 4,00 6,00 6,00 

3.3.10. Rouparia 1   4,00 4,00 

3.3.11. Sala de Entrevistas 1 6,00 6,00 6,00 

3.3.12. Conforto p/ N.U. 1   12,00 12,00 

3.3.13 Conforto p/ Auxiliares 1   12,00 12,00 

3.3.14. Sanitários/ Vestiários p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   9,00 18,00 

3.3.15. Depósito de Equipamentos e Materiais 1   6,00 6,00 

3.3.16 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

3.3.17 DML 1   4,00 4,00 

3.3.18 Copa 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para a Internação Semi-Intensiva de Pacientes Adultos  243,60 
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3.4. Internação Intensiva de Pacientes Adultos 10 leitos      

3.4.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   18,00 18,00 

3.4.2 Sanitário p/ Visitantes 2   2,00 4,00 

3.4.3 Área Coletiva de Tratamento Intensivo (8 leitos) 1 9,00/leito 72,00 72,00 

3.4.4 Quartos p/ Isolamento (1 leito c/ barreira) 2 10,00 15,00 30,00 

3.4.5 Sanitários p/ Pacientes  1   4,80 4,80 

3.4.6 Posto de Enfermagem/prescrição médica 1 6,00 12,00 12,00 

3.4.7 Sala de Serviços 1   10,00 10,00 

3.4.8 Utilidades 1   6,00 6,00 

3.4.9 Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1 4,00 6,00 6,00 

3.4.10 Rouparia 1   6,00 6,00 

3.4.11 Farmácia Satélite (comum à semi-intensiva adulto) 1 4,00 20,00 20,00 

3.4.12 Sala de Entrevistas 1 6,00 9,00 9,00 

3.4.13 Conforto p/ N.U. 1   12,00 12,00 

3.4.14 Conforto p/ Auxiliares 1   12,00 12,00 

3.4.15 Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   12,00 24,00 

3.4.16 Depósito de Equipamentos e Materiais 1   6,00 6,00 

3.4.17 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

3.4.18 DML 1   6,00 6,00 

3.4.19 Área para hemogasometria 1   4,00 4,00 

3.4.20 Copa 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para a Internação Intensiva de Pacientes Adultos  273,80 

      
3.5. Internação Intensiva Pediatria 10 leitos     

3.5.1 Recepção e Espera p/ Acompanhantes e Visitantes 1   18,00 18,00 

3.5.2 Sanitário p/ Visitantes 2   2,00 4,00 

3.5.3 Área Coletiva de Tratamento Intensivo (8 leitos) 1 9,00/leito 72,00 72,00 

3.5.4 Quartos p/ Isolamento (1 leito c/ barreira) 2 10,00 15,00 30,00 

3.5.5 Sanitários p/ Pacientes (masc. e fem.) 1   4,80 4,80 

3.5.6 Posto de Enfermagem/prescrição médica 1 6,00 12,00 12,00 

3.5.7 Sala de Serviços 1   10,00 10,00 

3.5.8 Utilidades 1   6,00 6,00 

3.5.9 Sala de Higienização e Preparo de Equipamentos 1 4,00 6,00 6,00 

3.5.10 Rouparia 1   6,00 6,00 

3.5.11 Farmácia Satélite  1 4,00 20,00 20,00 

3.5.12 Sala de Entrevistas 1 6,00 9,00 9,00 

3.5.13 Conforto p/ N.U. 1   12,00 12,00 

3.5.14 Conforto p/ Auxiliares 1   12,00 12,00 

3.5.15 Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   12,00 24,00 

3.5.16 Depósito de Equipamentos e Materiais 1   6,00 6,00 

3.5.17 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

3.5.18 DML 1   6,00 6,00 

3.5.19 Área para hemogasometria 1   4,00 4,00 

3.5.20 Copa 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para a Internação Intensiva Pediatria 273,80 

      
3.6. Hospital Dia 05 leitos     

3.6.1 
Recepção e Espera p/ Pacientes, Acompanhantes e 
Visitantes 1 1,20/pessoa 24,00 24,00 
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3.6.2 
Sanitário p/ Pacientes, Acompanhantes e Visitantes 
(mas e fem) 2   6,00 12,00 

3.6.3 Quarto c/ banheiro (1leito) 5 9,00 / leito 15,00 75,00 

3.6.4 Posto de Enfermagem / Prescrição Médica  1 6,00 6,00 6,00 

3.6.5 Sala de Serviços 1 5,70 6,00 6,00 

3.6.6 Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1   4,00 4,00 

3.6.7 Utilidades 1   6,00 6,00 

3.6.8 Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

3.6.9 Estar de Equipe NU 1 1,30/pessoa 10,40 10,40 

3.6.10 Sanitários/Vestiários p/ Funcionários NU (masc. e fem.) 2   9,00 18,00 

3.6.11 Estar de Equipe Auxiliares 1 
1,30 / 
pessoa 10,40 10,40 

3.6.12 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários Auxiliares (masc. 
e fem.) 2   9,00 18,00 

3.6.13 Depósito de Equipamentos e Materiais 1   4,00 4,00 

3.6.14 Copa 1   6,00 6,00 

3.6.15 Rouparia 1   6,00 6,00 

3.6.16 DML 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para o Hospital Dia     217,80 

      

      

4. ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 
      

4.1. Patologia Clínica     

4.1.1. 
Sala de Recepção/Espera p/ Pacientes e 
Acompanhantes 1 

1,20 / 
pessoa 36,00 36,00 

4.1.2. Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes (masc.e fem.) 2   3,20 6,40 

4.1.3. Área para Registro de Pacientes 1   6,00 6,00 

4.1.4. Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

4.1.5. Sala de arquivos e resultados 1   4,00 4,00 

4.1.6. Box de Coleta de Material 3 1,50/box 3,00 9,00 

4.1.7. Área p/classificação e distribuição de amostras 1 3,00 8,00 8,00 

4.1.8.  Laboratório de Parasitologia e Urinálise 1 12,00 12,00 12,00 

4.1.9. Sala de preparo da Parasitologia 1   6,00 6,00 

4.1.10. Laboratório de Hematologia 1 6,00 12,00 12,00 

4.1.11. Laboratório de Microbiologia 1 6,00 20,00 20,00 

4.1.12. Laboratório de Bioquímica c/ área para eletroforese 1 6,00 12,00 12,00 

4.1.13. 
Laboratório de Imunologia c/ câmara de 
imunofluorescência 1 6,00 12,00 12,00 

4.1.14. Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   6,00 12,00 

4.1.15. Sala p/ Autoclavagem de resíduos 1   6,00 6,00 

4.1.16. Conforto p/ Plantonista 1 5,00 8,00 8,00 

4.1.17. Copa 1   3,00 3,00 

4.1.18 Depósito de Material de Limpeza 1   3,00 3,00 

4.1.19 
Laboratório de Virologia - Antecâmara de 
Paramentação  1 2,80 3,00 3,00 

4.1.20 Sala de Manuseio de Células 1   15,00 15,00 

4.1.21 
Laboratório de Biologia Molecular - Sala de Preparo 
de Soluções 1 9,00 10,00 10,00 

4.1.22 Sala de Extração de Ácidos Nucleicos  1 8,50 10,00 10,00 

4.1.23 
Antecâmara de paramentação, para acesso à sala de 
PCR 1 2,80 3,60 3,60 

4.1.24 Sala de PCR (amplificação) - Área de Preparo de Géis 1 6,00 8,00 8,00 
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4.1.25 Sala de Revelação de Géis 1 4,00 6,00 6,00 

Total da área útil prevista para Patologia Clínica    240,00 

      

4.2. Imagenologia      

Radiologia         

4.2.1. Sala de Recepção Registro e Espera de Pacientes 1 
1,20 / 
pessoa 60,00 60,00 

4.2.2. Sanitário p/ Pacientes e Acompanhantes(masc.e fem.) 2   3,20 6,40 

5.2.3. 
Sanitários/Vestiários p/ Funcionários (masc. e fem.) 
(comum ao apoio ao diagnóstico exceto 4.6) 2   10,00 20,00 

4.2.4. 
Sala Administrativa (comum ao apoio ao diagnóstico 
exceto 4.6) 1   9,00 9,00 

4.2.5. Sala de Exames Radiológicos 1   25,00 25,00 

4.2.6. 
Sala de Interpretação e Laudos (comum ao apoio ao 
diagnóstico exceto 4.6) 1 6,00 20,00 20,00 

4.2.7. 
Laboratório de Processamento de Chapas ou Filmes 
(comum ao apoio ao diagnóstico exceto 4.6) 1   8,00 8,00 

4.2.8. 
Arquivo de Chapas e Filmes (comum ao apoio ao 
diagnóstico exceto 4.6) 1   8,00 8,00 

4.2.9. 
Área p/guarda de Macas e Cadeiras de Rodas (comum 
ao apoio ao diagnóstico exceto 4.6) 1   4,00 4,00 

4.2.10. 
Conforto p/ Plantonista (comum ao apoio ao 
diagnóstico exceto 4.6) 1 5,00 12,00 12,00 

4.2.11. Vestiário de pacientes 1   2,25 2,25 

4.2.12. Copa (comum ao apoio ao diagnóstico exceto 4.6) 1   3,00 3,00 

4.2.13. 
Sala de Utilidades (comum ao apoio ao diagnóstico 
exceto 4.6) 1   4,00 4,00 

4.2.14. 
Depósito de Equipamentos e Materiais (comum ao 
apoio ao diagnóstico exceto 4.6) 1   4,00 4,00 

4.2.15. 
Depósito de Material de Limpeza (comum ao apoio ao 
diagnóstico exceto 4.6) 1   4,00 4,00 

Total da área útil prevista para Radiologia     189,65 

Ultra-sonografia         

4.2.16. Sala de Exames e Terapias de Ultra-sonografia 1 6,00 9,00 9,00 

4.2.17. Sanitário p/ pacientes 1   3,20 3,20 

4.2.18. Sala de Ecocardiografia 1 5,50 9,00 9,00 

Total da área útil prevista para Ultra-sonografia       21,20 

Tomografia      

4.2.19. Sala de Exames 1   40,00 40,00 

4.2.20. Área de Comando 1   6,00 6,00 

4.2.21. 
Sala de Indução e Recuperação Anestésica (comum à 
Ressonância Magnética) 1   18,00 18,00 

4.2.22. 
Posto de Enfermagem (comum à Ressonância 
Magnética) 1   8,00 8,00 

4.2.23. Sala de Componentes Técnicos 1   6,00 6,00 

4.2.24. 
Sanitário para pacientes (comum à Ressonância 
Magnética) 2   3,20 6,40 

4.2.25. 
Vestiários de pacientes (box) (comum à Ressonância 
Magnética) 2   2,25 4,50 

Total da área útil prevista para Tomografia    88,90 

Densitometria Óssea         

4.2.26. Sala de exames de Densitometria Óssea 1   25,00 25,00 

Total da área útil prevista para Densitometria Óssea       25,00 

Ressonância Magnética         

4.2.27. Sala de exames de Ressonância Magnética 1   45,00 45,00 

4.2.28. Àrea de comando 1 6,00 6,00 6,00 
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4.2.29. Sala de equipamentos 1   8,00 8,00 

Total da área útil prevista para Ressonância Magnética       59,00 

Total da área útil prevista para Imagenologia    383,75 

      

4.3. Métodos Gráficos     

Eletrocardiografia          

4.3.1. Sala de Exames  1   9,00 9,00 

Total da área prevista para Métodos Gráficos    9,00 

      

4.4. Agência Transfusional     

4.4.1. Área para recepção de hemocomponentes 1   5,00 5,00 

4.4.2. Sala para teste de compatibilidade 1   14,00 14,00 

4.4.3. Sala para estoque de hemocomponentes  1   8,00 8,00 

4.4.4. Área para distribuição de hemocomponentes 1   5,00 5,00 

Total da área prevista para Agência Transfusional    32,00 

      

4.5. Reabilitação     

Fisioterapia 

4.4.1. Consultorio de Fisioterapia 1   9,00 9,00 

4.4.2. Sala de terapias 1   25,00 25,00 

4.4.3. Sala cinesioterapia e macanoterapia 1   30,00 30,00 

4.4.4. Depósito de equipamentos  1   5,00 5,00 

4.4.5. Sanitários para paciente (Fem, Masc) 2   5,00 10,00 

Total da área útil prevista para Fisioterapia        79,00 

Terapia Ocupacional         

4.4.6. Consultório de Terapia Ocupacional 1   9,00 9,00 

4.4.7. Sala de Terapia Ocupacional 2   20,00 40,00 

Total da área útil prevista para Terapia Ocupacional       49,00 

Total da área prevista para Reabilitação    128,00 

      

4.6. Centro Cirúrgico     

4.4.1. Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

4.4.2. Hall para recepção de macas 1   12,00 12,00 

4.4.3. Vestiário/ Sanitário de barreira (Masc, Fem.) 2   10,00 20,00 

4.4.4. CRPA 1   35,00 35,00 

4.4.5. Estar de Equipe 1   15,00 15,00 

4.4.6 DME 1   6,00 6,00 

4.4.7. Posto de Enfermagem/Serviço c/área de prescrição 1   16,00 16,00 

4.4.8. Utilidades 1   4,00 4,00 

4.4.9. Àrea de Escovação 1   9,00 9,00 

4.4.10 Sala de Média Cirurgia 3   25,00 75,00 

4.4.11 Farmácia Satélite 1 4,00 20,00 20,00 

4.4.12 DML 1   3,00 3,00 

4.4.13 Sala de guarda e preparo de anestésicos 1 4,00 4,00 4,00 

4.4.14 Sala de espera de acompanhantes (anexa à unidade) 1 1,20/pessoa 18,00 18,00 

4.4.15 Sanitário p/ acompanhante (sala de espera) 1   3,20 3,20 
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4.4.16 Rouparia 1   3,00 3,00 

4.4.17 Área para distribuição de hemocomponentes 1   5,00 5,00 

Total da área prevista para Centro Cirúrgico    257,20 

      

5. APOIO TÉCNICO      

      

5.1. Nutrição e Dietética     
Cozinha – 1050 funcionários/150 pacientes/100 acompanhantes (1300 
refeições turno matutino) 0,16/refei.     

5.1.1. 
Área para Recepção e Inspeção de Alimentos e 
Utensílios 1   15,00 15,00 

5.1.2. Despensa de Alimentos em Temperatura Ambiente 1   25,00 25,00 

5.1.3. Área para guarda de utensílios 1   6,00 6,00 

5.1.4. Câmara para Alimentos Resfriados 1   8,00 8,00 

5.1.5. Câmara para Alimentos Congelados 1   8,00 8,00 

5.1.6. Área para pré-preparo de carnes 1   20,00 20,00 

5.1.7. Área para preparo de verduras, legumes e cereais 1   10,00 10,00 

5.1.8. Área para preparo de carnes 1   15,00 15,00 

5.1.9. Área para preparo de massas e sobremesas 1   10,00 10,00 

5.1.10. Área para cocção de dietas normais 1   25,00 25,00 

5.1.11. Área para cocção de desjejum e lanches 1   12,00 12,00 

5.1.12.  Área para cocção de dietas especiais 1   20,00 20,00 

5.1.13. Área para porcionamento de dietas normais 1   6,00 6,00 

5.1.14. Área para porcionamento de dietas especiais 1   6,00 6,00 

5.1.15. Balcão de distribuição de dietas normais e especiais 1   6,00 6,00 

5.1.16. 
Área p/ Recepção, Lavagem e Guarda de Louças e 
Talheres 1   15,00 15,00 

5.1.17. Área p/ Lavagem e Guarda de Panelas 1   12,00 12,00 

5.1.18.  Área p/ Recepção, Lavagem e Guarda de Carrinhos 1   15,00 15,00 

5.1.19. Sala Administrativa 2   9,00 18,00 

5.1.20. Sala de Nutricionista 2   9,00 18,00 

5.1.21. Conforto Noturno 1  6,00 6,00 

5.1.22. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   6,00 12,00 

5.1.23 Depósito temporário de resíduos sólidos 1   4,00 4,00 

5.1.24 Depósito de materiais descartáveis 1   6,00 6,00 

5.1.25 Depósito para EPI's 1   6,00 6,00 

5.1.26 Depósito de Material de Limpeza 1   6,00 6,00 

Total da área útil prevista para Cozinha       310,00 

Refeitório         

5.1.27 Refeitório p/ Funcionários e acompanhantes  1 
1,00/ 
comensal 250,00 250,00 

5.1.28 Sanitário (masc. e fem.)  2   3,20 6,40 

Total da área útil prevista para Refeitório       256,40 

Lactário e Nutrição Enteral         

5.1.29 
Sala para recepção, lavagem de mamadeiras e 
utensílios  1 8,00 8,00 8,00 

5.1.30 Área para desinfecção de mamadeiras 1 4,00 4,00 4,00 

5.1.31 
Sala para preparo e envase de fórmulas lácteas e não 
lácteas e NE 1 7,00 7,00 7,00 

5.1.32 
Área para estocagem e distribuição de fórmulas lácteas 
e não lácteas NE 1 5,00 5,00 5,00 

5.1.33 Depósito de Material de Limpeza 1 3,00 3,00 3,00 
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5.1.34 
Vestiário (barreira para a sala de preparo, envase, 
estocagem e sanit. de insumos) 1 3,00 4,00 4,00 

5.1.35 
Sala de recebimento de prescrições e dispensação de 
NE 1 7,00 7,00 7,00 

5.1.36 Sala para ordenha de leite materno 1 
5,00/poltron
a 10,00 10,00 

Total da área útil prevista para lactário e Nutrição Enteral       48,00 

Total da área prevista SND    614,40 

      

5.2. Farmácia      

Área para armazenagem e controle (CAF)         

5.2.1. Área p/ Recepção e Inspeção 1 
10%(armaz
en.) 10,00 10,00 

5.2.2. Área p/ Armazenagem e Controle 1 0,6/leito 100,00 100,00 

5.2.3. Área de Distribuição 1 
10%(armaz
en.) 10,00 10,00 

5.2.4. 
Sala de manipulação, fracionamento de doses e 
reconstituição de medicamentos 1 12,00 15,00 15,00 

5.2.5 Área de dispensação  1 6,00 6,00 6,00 

5.2.6 Sala de fracionamento/ dose unitária 1   15,00 15,00 

5.2.10 Centro de informação sobre medicamentos 1   6,00 6,00 

5.2.11 Sala de reuniões 1 9,00 9,00 9,00 

5.2.12 
Sala de limpeza e higienização de insumos (assepsia 
de embalagens) 1 4,50 4,50 4,50 

5.2.13 Sala de manipulação de nutrição parental 1 5,00 6,00 6,00 

5.2.14 
Vestiário (barreira para a sala de limpeza e 
higienização e salas de manipulação ) 2   3,00 6,00 

5.2.15 
Sanitário com vestiário p/ funcionários 
(Farmacotécnica) 1   5,00 5,00 

5.2.16 Sanitário p/Funcionários (masc. e Fem.) 2   1,60 3,20 

5.2.17 Conforto de plantonista 1 5,00 5,00 5,00 

5.2.18 Copa 1 3,00 3,00 3,00 

5.2.19 Sala Administrativa 2   9,00 18,00 

5.2.20 Depósito de Material de Limpeza 1   6,00 6,00 

Total da área útil prevista para Farmácia     227,70 

      

5.3. Central de Material Esterilizado     

5.3.1. 
Sala de Recepção, Descontamin, Separação e 
Lavagem de Mat.  1 0,08/leito 18,00 18,00 

5.3.2. Sala de Preparo de Materiais. e Roupa Limpa  1 0,25/leito 38,75 38,75 

5.3.3. Área para recepção de roupa limpa 1 4,00 8,00 8,00 

5.3.4. Área para esterilização física 1   25,00 25,00 

5.3.5. Área para esterilização química líquida 1   12,00 12,00 

5.3.6.  
Sala de Armaz. e Distrb. de Mater. e Roupas 
Esterilizadas 1 0,20/leito 31,00 31,00 

5.3.7. 
Sanitário c/ Vestiário p/ Funcionários - área suja 
(masc.e fem.)  2   3,20 6,40 

5.3.8. 
Sanitário c/ Vestiário p/ Funcionários - área limpa 
(masc.e fem.)  2   6,00 12,00 

5.3.9. Copa 1   4,00 4,00 

5.3.10.  Sala Administrativa 1   9,00 9,00 

5.3.11. Depósito de Materiais de Limpeza 1   4,00 4,00 

Total da área útil prevista para Central de Material Esterilizado  168,15 
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6.0. ENSINO E PESQUISA     

      

6.1. Treinamento de Pessoal     

6.1.1. Sala de Aula / Reuniões (20 lugares) 1 
1,30 / 
pessoa 26,00 26,00 

6.1.2. Sala de Aula (50 lugares) 2 
1,30 / 
pessoa 65,00 130,00 

6.1.3. Sala Administrativa 2   9,00 18,00 

6.1.4. Apoio administrativo 1   12,00 12,00 

6.1.5. Biblioteca 1 
1,00/200 
livros 60,00 60,00 

6.1.6. Área para referencia 1   5,00 5,00 

6.1.7. Área para leitura 1 2,00/leitor 30,00 30,00 

6.1.8. Sala p/ processos técnicos 1 12,00 12,00 12,00 

6.1.9. Sala de professores 1 9,00 15,00 15,00 

6.1.10 Auditório (200 lugares) 1 1,20 240,00 240,00 

6.1.11 Memorial do Hospital Couto Maia 1   100,00 100,00 

6.1.12 Memorial do Hospital D. Rodrigo de Menezes 1   100,00 100,00 

6.1.13 COREME - Comissão de Residencia Médica 1   9,00 9,00 

6.1.14 NESP - Núcleo de Estudos e Pesquisa 1   9,00 9,00 

6.1.15 CEP - Comitê de Ética e Pesquisa 1   9,00 9,00 

6.1.16 Sala de apoio pedagógico nas enfermarias 6   12,00 72,00 

6.1.17 Copa 1   6,00 6,00 

6.1.18 Sala de Estar p/ Professores, Médicos e Alunos 1 1,30/pessoa 26,00 26,00 

6.1.19 
Sala de Descanso p/ Professores e Alunos (masc. e 
fem.) 2   18,00 36,00 

6.1.20 Sanitário p/Funcionários e Alunos (masc. e fem.) 2   6,00 12,00 

Total da área útil prevista para Treinamento de Pessoal     927,00 

      

      

7. APOIO ADMINISTRATIVO      

      

7.1. Serviços Administrativos, Clínicos, de Enfermagem e Técnicos 

7.1.1. Sala de Recepção e Espera de Público (administração) 1   20,00 20,00 

7.1.2. Lobby c/ recepção e guarda volumes 1   63,00 63,00 

7.1.3. Área p/ Atendimento ao Público (Protocolo) 1 
3,00/funcion
ário 9,00 9,00 

7.1.4. 
Sanitário p/ Funcionários protocolo e recepção (masc. e 
fem.) 2   1,60 3,20 

7.1.5. Sanitário p/ o Público (masc. e fem.) 4   3,60 14,40 

7.1.6. Sala da Direção Geral c/sanitário 1 12,00 18,00 18,00 

7.1.7. Sala da Diretoria Médica c/ sanitário 1 12,00 15,00 15,00 

7.1.8. Sala da Diretoria Administrativa c/ sanitário 1 12,00 15,00 15,00 

7.1.9. Sala de Reuniões 1 
2,00/ 
pessoa 24,00 24,00 

7.1.10. Sala Administrativa (Recursos Humanos) 2 
5,50/funcion
ário 16,50 33,00 

7.1.11. Sala Administrativa (Setor Pessoal) 2 
5,50/funcion
ário 16,50 33,00 

7.1.12. Arquivo do Setor Pessoal e Recursos Humanos 1   30,00 30,00 

7.1.13. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (sala de 
coordenação c/ 03 funcionários) 1 

5,50/funcion
ário 16,50 16,50 

7.1.14. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (sala de digitação 
c/ 04 funcionários) 1 

5,50/funcion
ário 22,00 22,00 
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7.1.15. 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (sala para arquivo 
de documentos e guarda de materiais) 1   8,00 8,00 

7.1.16. Sala de CCIH 2 
5,50/funcion
ário 11,00 22,00 

7.1.17. Sala da COPEL (administrativa) 1   15,00 15,00 

7.1.18. Sala da COPEL (reuniões de licitações) 1   36,00 36,00 

7.1.19. SISREG 1   9,00 9,00 

7.1.20. 
Sala do Setor Financeiro (sala para 03 funcionários c/ 
balcão de atendimento) 1 

5,50/funcion
ário 22,00 22,00 

7.1.21. Contas médicas (sala de coordenação) 1   9,00 9,00 

7.1.22. Contas médicas (sala de técnicos p/ 06 funcionários) 1   33,00 33,00 

7.1.23. Arquivo Administrativo 1   9,00 9,00 

7.1.24. 
Sala de Informática (02 salas e 01 depósito de 
máquinas) 3   11,00 33,00 

7.1.25. Sala de Medicina Ocupacional 4   9,00 36,00 

7.1.26. Coordenação de Enfermagem 2   9,00 18,00 

7.1.27. Recepção de Serviço Social 1   12,00 12,00 

7.1.28. Coordenação de Serviço Social 1   9,00 9,00 

7.1.29. Sala de Serviço Social 2   9,00 18,00 

7.1.30. Sala de Ouvidoria 1   9,00 9,00 

7.1.31. Área p/ Controle de Funcionários (ponto) 1 4,00 4,00 4,00 

7.1.32. Copa 1   3,00 3,00 

7.1.33. Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   6,00 12,00 

7.1.34. Depósito de Materiai de Limpeza 1   3,00 3,00 

Total da área útil prevista para Serviços Administrativos, Clínicos, de Enfermágem e Técnico 636,10 

      

7.2. Documentação e Informação      

7.2.1. Área p/ Registro de Pacientes / Marcação 1 5,00 10,00 10,00 

7.2.2 
Área p/ Notificação de Pacientes de Atend. Imediato 
(Emergencia) 1 5,00 9,00 9,00 

7.2.3 Arquivo Médico - SAME 1   150,00 150,00 

7.2.4 Recepção (SAME) 1   12,00 12,00 

7.2.5 Sala de Pesquisa (SAME) 1   12,00 12,00 

7.2.6 Sala Administrativa (SAME) 2   12,00 24,00 

7.2.7 Sanitário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   1,60 3,20 

Total da área útil prevista para Documentação e Informação  220,20 

      

      

8. APOIO LOGÍSTICO     

      

8.1. Processamento de Roupa     

Processamento de 1.2000 Kg roupa/dia   
0,17 m² . Kg 
roupa/dia   

8.1.1. 
Sala p/ Receb., Pesagem, Classif. e Lavagem (área 
"suja") 1 

25% (área 
total) 44,00 44,00 

8.1.2. Sala de Processamento (área "limpa") 1 
45% (área 
total) 100,00 100,00 

8.1.3. 
Banheiro p/ Funcionarios Barreira (área "suja") (masc. 
e fem.) 2   9,00 18,00 

8.1.4. Sanitário p/ Funcionários ("área limpa") (masc. e fem.) 2   6,00 12,00 

8.1.5. Sala Administrativa 1   15,00 15,00 

8.1.6. Sala para armazenagem e distribuição (área limpa) 1 
30% (área 
total) 60,00 60,00 
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8.1.7. Sala de costura (03 máquinas de costura) 1   16,50 16,50 

8.1.8. Depósito de Saponáceos 1   3,00 3,00 

8.1.9. 
Depósito de Materiais de Limpeza (p/ área "suja" e p/ 
área "limpa")  2   3,00 6,00 

Total da área útil prevista para Processamento de Roupa    274,50 

      

8.2. Central de Administração de Materiais e Equipamentos 

8.2.1. Área p/ Recebimento, Inspeção e Registro 1 
10% 
(armazen.) 15,00 15,00 

8.2.3. Sanitário p/ Funcionários 2   1,60 3,20 

8.2.4. Área p/ Armazenagem 1   200,00 200,00 

8.2.5. Sala administrativa 3   9,00 27,00 

8.2.6. Arquivo de chapas e/ou filmes 1   3,00 3,00 

8.2.7. Depósito de Material de Limpeza 1   3,00 3,00 

8.2.8. Área p/ Distribuição 1 
10% 
(armazen.) 15,00 15,00 

Total da área útil prevista para Central de Administração de Materiais e Equipamentos 266,20 

      

8.3. Manutenção     

8.3.1. Área p/ Recepção. e Insp. de Equip., Mobil. e Utensílios 1   12,00 12,00 

8.3.2. Oficina de Manutenção (serralheria e marcenaria) 1   54,00 54,00 

8.3.3. Oficina de Manutenção (pintura) 1   24,00 24,00 

8.3.4. Oficina de Manutenção ( gasoterapia) 1   12,00 12,00 

8.3.5. 
Área de armazenagem de peças de reposição 
(almoxarifado e sala administrativa de compras) 1   95,00 95,00 

8.3.6. Área p/ Guarda. e Distrb. de Equip., Mobil. e Utensílios 1   30,00 30,00 

8.3.7. 
Sala Administrativa da Manutenção (Gerência de 
Operações, coordenação, central de relacionamento)  3   9,00 27,00 

8.3.8. Sala de Bombeiros 1   12,00 12,00 

8.3.9 
Sala Administrativa da Engenharia Clínica 
(Coordenação e apoio) 1   9,00 9,00 

8.3.10 Sala de Apoio Administrativo da Engenharia Clínica 1   15,00 15,00 

8.3.11 

Oficina da Engenharia Clínica (Área de trabalho, 
laboratório de calibração, guarda de equipamentos, 
lavagem de equip.) 1   36,00 36,00 

8.3.12 Depósito de Equipamentos da Engenharia Clínica 1   20,00 20,00 

8.3.13 Área p/ Inservíveis 1   20,00 20,00 

8.3.14 Banheiro c/ Vestiário p/ Funcionários (masc. e fem.) 2   9,00 18,00 

Total da área útil prevista para Manutenção       384,00 

      

8.4. Necrotério     

8.4.1. Área Externa p/ Embarque de Carro Funerário 1 21,00 21,00 21,00 

8.4.2. Sala de Preparo e Guarda de Cadáver 1 21,00 21,00 21,00 

8.4.3. Sanitário p/ Público (masc. e fem.) 2 1,60 1,60 3,20 

Total da área útil prevista para Necrotério    45,20 

      

8.5. Conforto e Higiene     

8.5.1. Sala de Estar p/ Técnicos e Auxiliares 2 
1,30/ 
pessoa 20,00 40,00 

8.5.2.  Conforto funcionários NU feminino c/ sanitário 1 5,00 36,00 36,00 

8.5.3. Conforto funcionários NU masculino c/ sanitário 1 5,00 28,00 28,00 

8.5.4. Conforto funcionários Auxiliares feminino c/ sanitário 1 5,00 38,00 38,00 

8.5.5. Conforto funcionários Auxiliares masculino c/ sanitário 1 5,00 36,00 36,00 
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ITEM AMBIENTE 
QUAN
T. 

ÁREA MÍN. 
(m2) 

ÁREA 
ADOT. 
(m2) 

ÁREA TOT. 
(m2) 

      

8.5.6. Vestiário/Sanitário NU feminino 1 
0,50/ 
func./turno 36,00 36,00 

8.5.7. Vestiário/Sanitário NU masculino 1 
0,50/ 
func./turno 25,00 25,00 

8.5.8. Vestiário/Sanitário Funcionários e Auxiliares feminino 1 
0,50/ 
func./turno 112,50 112,50 

8.5.9. Vestiário/Sanitário Funcionários e Auxiliares masculino 1 
0,50/ 
func./turno 60,00 60,00 

Total da área útil prevista para Conforto e Higiene    411,50 

      

8.6. Limpeza e Zeladoria     

8.6.1. 

Abrigo de Recipientes de Resíduos (lixo) Grupos: A e 
E(infectante e perfurocortante), B(químico), D(comum e 
reciclável) 1 04 boxes 30,00 30,00 

8.6.2. Área p/ Higienização de Recipientes Coletores 1   12,00 12,00 

8.6.3. 
Sala Administrativa (coordenação, supervisão e 
empresa terceirizada) 3   9,00 27,00 

8.6.4. Sala de diluição de germicidas 1 12,00 12,00 12,00 

8.6.5. Depósito de Material de Limpeza Geral 1   30,00 30,00 

8.6.6. Área p/ Equipamentos de Tratamento de Resíduos 1   20,00 20,00 

Total da área útil prevista para Limpeza e Zeladoria    131,00 

      

8.7. Segurança e Vigilância     

8.7.1. Área p/ Identificação de Pessoas e Veículos 3 4,00 9,00 27,00 

Total da área útil prevista para Segurança e Vigilância    27,00 

      

8.8. Infra-estrutura Predial     

8.8.1. 
Sala p/ Equip. de Geração de Energia Elétrica 
Alternativa 1   60,00 60,00 

8.8.2. Sala p/ Subestação Elétrica 1   120,00 120,00 

8.8.3. Área p/ Caldeira 1   40,00 40,00 

8.8.4. 
Pavimento Técnico ( Casa de máquinas de elevadores, 
ar condicionado, energia solar)  1    2.000,00   2.000,00 

8.8.5. Casa de Bombas 1   30,00 30,00 

8.8.6. Área p/ Central de Gases - Oxigenio 1   30,00 30,00 

8.8.7. Área p/ Bomba de Vácuo 1   15,00 15,00 

8.8.8 Área p/ Bomba de Ar Comprimido 1   15,00 15,00 

8.8.9 Área p/ Óxido Nitroso 1   8,00 8,00 

8.8.10 Área p/ Central de Gases GLP 1   25,00 25,00 

8.8.11 Unidade de Tratamento de Esgoto 1   35,00 35,00 

Total da área útil prevista para Infra-Estrutura Predial    2.378,00  
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5. RESUMO DAS ÁREAS DO INSTITUTO COUTO MAIA  
 

Programa e Pre-dimensionamento do novo Hospital Couto Maia 

    Resumo das áreas    

        

        

Total da área útil prevista para o Ambulatório   410,20 m² 

Total da área útil prevista para o CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais) 142,00 m² 

Total da área útil prevista para  Farmácia Ambulatorial  148,80 m² 

Total da área útil prevista para Unidade Ambulatorial  701,00 m² 

        

Total da área útil prevista para a Urgência de Baixa e Média Complexidade 844,70 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Atendimento Imediato 844,70 m² 

        

Total da área útil prevista para a  Internação de Pacientes Adultos  1.296,30 m² 

Total da área útil prevista para a Internação Pediatria  678,90 m² 

Total da área útil prevista para a Internação Semi-Intensiva de Pacientes Adultos  243,60 m² 

Total da área útil prevista para a Internação Intensiva de Pacientes Adultos  273,80 m² 

Total da área útil prevista para a  Internação Intensiva Pediatria 273,80 m² 
Total da área útil prevista para o 
Hospital Dia    217,80 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Internação 2.984,20 m² 

        

Total da área útil prevista para Patologia Clínica  240,00 m² 

Total da área útil prevista para Imagenologia  383,75 m² 
Total da área prevista para Métodos 
Gráficos   9,00 m² 

Total da área prevista para Agência Transfusional  32,00 m² 
Total da área prevista para 
Reabilitação   128,00 m² 
Total da área prevista para Centro 
Cirúrgico   257,20 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Apoio ao Diagnóstico e Terapia 1.049,95 m² 

        

Total da área prevista SND (Serviço de Nutrição e Dietética) 614,40 m² 
Total da área útil prevista para 
Farmácia    227,70 m² 

Total da área útil prevista para Central de Material Esterilizado  168,15 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Apoio Técnico 1.010,25 m² 

        

Total da área útil prevista para Treinamento de Pessoal    927,00 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Ensino e Pesquisa 927,00 m² 

        

Total da área útil prevista para Serviços Administrativos, Clínicos, de Enfermagem e Técnico 636,10 m² 

Total da área útil prevista para Documentação e Informação  220,20 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Apoio Administrativo 856,30 m² 

        

Total da área útil prevista para Processamento de Roupa  274,50 m² 

Total da área útil prevista para Central de Administração de Materiais e Equipamentos 266,20 m² 
Total da área útil prevista para 
Manutenção   384,00 m² 
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Total da área útil prevista para 
Necrotério   45,20 m² 

Total da área útil prevista para Conforto e Higiene  411,50 m² 

Total da área útil prevista para Limpeza e Zeladoria  131,00 m² 

Total da área útil prevista para Segurança e Vigilância  27,00 m² 

Total da área útil prevista para Infra-Estrutura Predial  2.378,00 m² 

Total da área útil prevista para Unidade de Apoio Logístico 3.917,40 m² 

        

        

   ÁREA ÚTIL TOTAL PREVISTA 12.290,80 m² 

     
mais 45%de circulação e 

paredes 5.530,86 m² 

 ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL PREVISTA 17.821,66 m² 

        

        

 

        
Observação1: Deverão ser consideradas ainda as seguintes áreas afins para efeito de quantificação.  
Observação2: as áreas mínimas de estacionamento devem ser 50% superiores ao mínimo estipulado pela 
Prefeitura Municipal de Salvador 

        

 Área para implantação de heliponto    

 Área para estacionamento de funcionários    

 Área para estacionamento de visitantes    

 Área para estacionamento de ambulâncias    

 Pátio de carga e descarga     

 Área de urbanização e paisagismo    

 Área de vias de acesso interno     
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ANEXO DO CONTRATO 
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PLANEJAMENTO E LOGISTICA DA OBRA 

Legislação, normas e regulamentos 

A CONCESSIONÁRIA e eventuais SUBCONTRATADAS deverão executar 
as OBRAS considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho 
adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da 
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fazer duas ART´s para a obra, uma em nome 
de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de 
Quitação e Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA, e outra em nome 
do engenheiro que efetivamente executará a obra. Caso o RT geral da 
empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará a obra, conforme 
previsto no edital, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde 
que seja garantida a sua permanência na obra. 

Equipe Técnica 

O Mestre de Obra deverá ter experiência mínima de 15 anos e os 
Encarregados deverão ter experiência mínima de 10 anos. 

Será exigida, durante a execução dos serviços de paisagismo, a presença 
de um engenheiro agrônomo especializado em paisagismo como 
responsável técnico com a devida ART anotada no CREA. 

Será exigida a presença de um técnico de Segurança do Trabalho, por um 
período mínimo de 04 (quatro) horas diárias de trabalho, no local da obra. 
Para obras com efetivo médio de funcionários igual ou superior a 50 
(cinqüenta) funcionários deverá ser atendida a NR04 da Portaria 3214/78 
do Ministério do Trabalho. 

Todos os funcionários da obra deverão trabalhar uniformizados e com os 
devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos pelas 
Normas.. 

Projeto do Canteiro de Obras 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto de implantação do 
canteiro de obras, observando as exigências da Lei 6.514/77, das Normas 
Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho no 
que diz respeito ao refeitório, instalações sanitárias, vestiário e bebedouros 
para os operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito de 
materiais, pessoal e equipamentos. 

A CONTRATADA deverá apresentar um croqui das instalações contendo, no 
mínimo: (i) um escritório para fiscalização com área mínima de 6,00m², com 
mesa e cadeira, ar condicionado, instalações elétricas com ponto de força para 
ar condicionado e 3 tomadas de 110 v e uma tomada para telefone, (ii) 
escritório para engenheiro residente (iii) sala de reunião com área mínima de 
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12,00m², com mesa e cadeiras, ar condicionado, instalações elétricas com 
ponto de força para ar condicionado e 3 tomadas de 110 v e uma tomada para 
telefone (pode ser utilizada a mesma sala da fiscalização desde que obedecida 
a área mínima), (iv) e outros ambientes como apontadoria, almoxarifado, 
depósito de cimento e vestiário/sanitário, nas dimensões necessárias ao porte 
da obra. Este croqui deverá ser entregue antes do início da obra para ser 
apreciado pela Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações. 
Ao término da obra o canteiro deverá ser desmontado ou demolido e removido 
para fora da área. Todas as instalações provisórias deverão ser 
desmobilizadas e deverão ser executados todos os acertos necessários no 
terreno tais como reaterros, regularização, limpezas e reurbanização no local. 

ADMINISTRACAO DA OBRA 

Plano de Trabalho 

No prazo máximo de 30 dias antes do início da execução da obra, a 
CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à Comissão Transitória de 
Acompanhamento e Recebimento da Obra e Instalações o programa 
completo de acompanhamento da obra, que apresente etapas/atividades 
detalhadas por quinzena. O programa deverá contemplar também o 
cronograma de mão de obra e equipamentos a serem utilizados no 
empreendimento. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o acompanhamento do 
empreendimento no software livre de gerenciamento de projetos, Web 
Project, que deverá ser atualizado semanalmente baseado no 
desenvolvimento dos serviços em execução e que servirá de suporte para 
as reuniões integradas no canteiro de obras. 

Deverão estar incluídos nesse cronograma o prazo de elaboração e 
entrega dos itens a seguir relacionados: 

1. Anotações de Responsabilidade Técnica da obra; 

2. Abertura do certificado de matrícula no INSS; 

3. Plano de Controle de Materiais e Serviços; 

4. Vistoria Cautelar; 

5. Relatório de Conclusão de Obra. 

A CONCESSIONÁRIA deverá também apresentar à Comissão Transitória 
de Recebimento da Obra e Instalações, no prazo máximo de 30 dias 
contados do início da obra, a seguinte documentação: 

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (PCMAT); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); 
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• Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); 

• Certificado de Treinamento Introdutório de seis horas de acordo com 
Portaria NR-18 item 18.8.28.2, destinado a todos os empregados; 

• Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual; 

• Comunicação Prévia da Obra; 

• Cópia de registro de empregados. 

Planejamento Gerencial das Atividades nos Canteiros de Obras 

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras será balizado pelas 
seguintes atividades: 

Reuniões integradas nos canteiros de obras 

Essas reuniões serão realizadas semanalmente no canteiro de obras, em 
dia da semana e horários fixos que poderão ser alterados por motivos de 
força maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros 
que a Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações julgar 
relevante. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta, que poderá ser 
acrescida ou suprimida a critério da Comissão Transitória de Recebimento 
da Obra e Instalações, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar o 
CONTRATO: 

Planejamento da obra: 

• Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão 
sendo trabalhadas; 

• Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os 
motivos desse impedimento, com o relato das providências que estão 
sendo tomadas para a superação do problema; 

• Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o 
realizado; 

• Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critical Path 
Method; 

• Análise do planejamento semanal de atividades 

Alterações nos projetos executivos: 

Registrar as pequenas alterações realizadas no canteiro de obras com 
acompanhamento da equipe de apoio, ou de consultor e do RT do projeto. 
Os registros deverão estar de acordo com o item 0 – Levantamento 
Cadastral e Registro Grafico-Eletrônico. 

No caso de grandes alterações, verificar (i) o prazo de entrega da nova 
solução e (ii) quem assinará a ART do novo projeto, registrar os acertos em 
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Diário de Obras, e verificar se há outras frentes de serviço que podem ser 
trabalhadas em alternativa aos serviços que estão sendo modificados;  

Interferências com outras Concessionárias prestadoras de serviços 
públicos: 

• Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação do 
problema; 

• A CONCESSIONÁRIA será responsável por quaisquer danos causados 
às redes das concessionárias de serviços públicos, devendo estar de posse 
de todos os cadastros dos locais que compõem o objeto do CONTRATO; 

• Verificar se as solicitações às concessionárias de serviços públicos foram 
formalizadas e se os prazos acordados foram cumpridos; e, 

• Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de 
aprovação; 

Chuvas: 

Analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades, 
anotando no Diário de Obra os problemas por ela causados;  

Segurança do trabalho: 

Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras 
da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, com o auxílio das 
orientações e do relatório emitido pelo técnico de segurança do trabalho do 
órgão;  

Sinalização da obra: 

Verificar o cumprimento das normas da municipais de trânsito (atualmente 
fiscalizado pela Transsalvador), priorizando a segurança de pedestres e as 
áreas de manobras de caminhões e máquinas; 

Controle tecnológico: 

Verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e 
serviços, que devem ser controlados por normas da ABNT; 

Registros das reuniões: 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, 
contendo no mínimo os seguintes elementos: 

• Nome completo e instituições que representam os convocados e 
convidados; 

• Assinatura da ata pelos presentes; 

• Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 
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• Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando 
claro que o problema não existe; 

• Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de 
solução, com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos 
estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 

• Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

• Cadastro dos serviços executados (as built) Supervisão da obra 

A execução das OBRAS será supervisionada pelo PODER CONCEDENTE, 
conforme ANEXO 10, e/ou seus contratados, com poderes para verificar se 
os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são de primeira 
qualidade (exigindo os testes e ensaios definidos nas Normas da ABNT) 
analisar e decidir sobre proposições da CONCESSIONÁRIA que visem 
melhorar a execução da obra, fazer qualquer advertência quanto a qualquer 
falha da CONCESSIONÁRIA, recomendar aplicação de penalidades 
previstas no contrato. 

A existência da Comissão Transitória de Recebimento da Obra e 
Instalações não exime a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 
podendo inclusive questionar detalhes construtivos, dos serviços em 
execução ou executados, materiais em utilização ou já utilizados, 
sujeitando-os à análise e aprovação. 

Serviços preliminares – Demolições 

As instalações do Hospital Especializado Dom Rodrigo de Menezes 
deverão ser demolidas mantendo-se o pórtico do antigo teatro após a 
avaliação da estrutura, considerando a incorporação desse elemento na 
concepção arquitetônica, como entrada da unidade de ensino e pesquisa. 
Sob justificativa fundamentada da CONCESSIONÁRIA, o poder concedente 
poderá autorizar a demolição do referido pórtico.  

As demolições serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e 
deverão ser executadas dentro da mais perfeita técnica e de acordo com as 
recomendações das Normas Técnicas com especial atenção à NBR-5687 e 
à NBR-5682 

As desmontagens e remanejamento de instalações existentes, necessárias 
à execução dos serviços, serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA e deverão ser feitas dentro da mais rigorosa técnica, 
tomados os devidos cuidados para evitar danos as redes de energia 
elétrica, água, esgoto, gás, telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos 
em tais redes, a CONCESSIONÁRIA deverá assumir a responsabilidade 
pela correção dos problemas. 

Antes do início dos serviços, a CONCESSIONÁRIA procederá a um 
detalhado exame de levantamento da edificação ou estrutura a ser 
demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a 
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natureza da estrutura, os métodos utilizados nas construções da edificação, 
as condições das construções vizinhas, a existência de porões subsolos e 
depósitos de combustíveis, e outros. 

Deverá ser fornecido, para aprovação pelo poder CONCEDENTE, um 
programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição 
estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de 
materiais reaproveitáveis. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as 
canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou 
protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas 
concessionárias de serviços públicos e repartições públicas competentes. 

As operações de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverão 
se dar de modo a afetar ao mínimo possível o tráfego de pessoas e 
veículos em toda a área sob intervenção. Deverão ser previstos locais e 
horários adequados às operações de carga e descarga de qualquer 
natureza. 

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, deverão 
ser convenientemente removidos para os locais indicados pela 
CONCESSIONÁRIA dando conhecimento à Comissão Transitória de 
Recebimento da Obra e Instalações. 

Comissionamento das instalações 

O comissionamento será realizado durante as fases de montagem das 
instalações, sistemas e equipamentos, e antes do início da operação da 
UNIDADE HOSPITALAR.  

O comissionamento terá o objetivo de garantir que o ambiente 
disponibilizado seja seguro, funcional e plenamente apto a operar, de 
acordo com os requerimentos de projeto.  

Deverá ser elaborado em conjunto o Plano de Comissionamento, com a 
inclusão dos testes de aceitação, planos de inspeção, testes funcionais, 
cronograma, recursos empregados, escopo do comissionamento, entre 
outras atividades pertinentes e, no final, deverá ser emitido o Relatório de 
Comissionamento que será avaliado para fins de emissão do termo de 
recebimento.  

Levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico (as built) 

Condições gerais dos serviços 

Caberá a CONCESSIONÁRIA no término dos serviços, o fornecimento do 
registro/ projeto completo (as built), conforme as normas de desenho em 
sistemas CAD e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho 
descritos neste documento. 
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Compreende-se por levantamento e registro gráfico-eletrônico 
denominados as built, o conjunto completo dos registros das memórias de 
levantamento de execução de serviço e desenhos eletrônicos (Sistema 
CAD) da edificação, de toda a sua área e elementos construídos conforme 
o efetivamente edificado, ou seja, alterações e modificações de qualquer 
espécie. 

Os desenhos decorrentes do as built deverão ser gravados em formato 
"DWG" e o formato seguirá os padrões definidos pela ABNT. 

Equipe Técnica para levantamento, equipamento e registros gráfico-
eletrônicos de as built 

A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, fornecer e manter no 
escritório da obra, durante o período de execução dos serviços, ao menos 
01 (um) computador e 01 (um) desenhista/ cadista/ projetista, que deverá, 
acompanhado do engenheiro residente, realizar o levantamento e registros 
gráficos de todas as alterações que ocorrerem em relação ao projeto 
executivo original, segundo os critérios relacionados neste documento 

Memórias de levantamento do efetivamente edificado (alterações e 
modificações) 

Procedimentos e etapas de trabalho 

Os levantamentos deverão ser executados, obrigatoriamente, 
concomitantemente com o processo de obra, ou seja, todas as etapas 
diárias executadas (alterações e modificações) de qualquer espécie 
deverão ser registradas nas plantas/ plotagens do projeto executivo 
original.  

Estas plotagens serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que 
deverá disponibilizar para que um profissional exclusivo (desenhista/ 
cadista/ projetista) realize o levantamento e o registro das memórias do 
efetivamente construído (alterações e modificações) de qualquer espécie. 

O registro gráfico nas plantas/ plotagens do projeto executivo original 
deverá ser graficamente registrado a mão livre através de caneta na cor 
vermelha para o modificado/ construído e na cor amarela para o 
modificado/ suprimido ou relocado, todos com cotas/ dimensões 
respectivas. 

Estes registros (memória de levantamento) deverão ser entregues 
semanalmente à Comissão Transitória de Recebimento da Obra e 
Instalações que será responsável pela conferência, avaliação e aprovação 
dos mesmos através de assinatura nas plantas de registro de memória 
datadas e registro no Diário de Obras. 

Caso a Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações 
considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos 
contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser 
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recusados e a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar novos documentos 
(plotagens) para nova conferência e aprovação. 

O levantamento do efetivamente edificado (alterações e modificações) diz 
respeito ao acompanhamento sistemático diário do engenheiro residente 
junto do profissional responsável (desenhista/ cadista/ projetista), que 
registrará todas as modificações na plotagem do projeto original, de modo a 
documentar fielmente o efetivamente executado, assim como os desenhos 
e informações complementares a estes projetos. 

Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de 
projeto que compõem o objeto da obra e deverão conter todas as 
informações conforme o descrito graficamente no projeto executivo, dentre 
outros dados necessários ao perfeito entendimento do que realmente 
sofreu alteração, se comparado ao projeto executivo original. 

Este conjunto de documentos semanais que compõem a “Memória de 
Levantamento” deverá, obrigatoriamente, ter suas informações transferidas 
para os arquivos digitais originais (em formato “DWG”) que deverão ser 
entregues à Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações a 
cada mês, correspondendo assim a uma etapa mensal de “Levantamento e 
Registro Gráfico-Eletrônico de As built”, correspondente àquele momento 
da obra. 

Conferência e aprovação do as built semanal vinculada ao desenvolvimento da 
obra 

Todo o desenvolvimento dos trabalhos deverá ser acompanhado pelo fiscal 
residente que deverá conferir, na obra, todas as informações contidas na 
memória de levantamento semanal (registros sistemáticos da execução dos 
serviços de alteração, modificações etc.). 

Este material e documentos deverão estar disponíveis no escritório da 
CONCESSIONÁRIA na obra junto ao desenhista/ cadista/ projetista que 
deverá ser contratado por esta. 

Observação: Fica estabelecido e considerado como obrigatório que para 
este serviço qualquer instalação embutida (elétrica, hidráulica, esgoto, 
drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilação 
e exaustão mecânica, telefonia e rede de dados/ voz, dentre outras 
existentes no projeto executivo) somente poderá receber fechamento com 
alvenaria, painel divisório, pavimentações, pisos e forros, após a 
aprovação da fiscalização, mediante a conferência da memória de 
levantamento e registro a mão livre fornecidos pela CONCESSIONÁRIA. 

Entrega final 

No término dos serviços, ou seja, no término da obra (entrega final), a 
CONCESSIONÁRIA deverá reunir todas as informações levantadas, 
registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferências e 
compatibilizações pertinentes para posterior inserção das alterações 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

(efetivamente construído/ reformado/ alterado) no arquivo em formato 
“DWG” do pavimento e/ou edificação o trecho contratado. 

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro gráfico-
eletrônico de as built deverão estar em total conformidade com todas as 
alterações e mudanças registradas nas pranchas assinadas pela Comissão 
Transitória de Recebimento da Obra e Instalações semanalmente/ 
mensalmente durante o prazo da obra, a qual caberá a responsabilidade de 
conferência e aprovação. 

Caso a Comissão Transitória de Recebimento da Obra e Instalações 
considere inexpressivos os documentos, ou ainda, que os mesmos 
contenham erros ou ausência de alguma informação, estes deverão ser 
recusados e a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar novos arquivos em 
formato “DWG” para nova conferência e aprovação, reiniciando o processo 
conforme descrito anteriormente. 

Após a aprovação do levantamento cadastral e registro gráfico-eletrônico 
(as built), a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer em mídia eletrônica todos 
os arquivos em formato “DWG”, já aprovados. 

Recebimento Provisório e definitivo 

Serão definidos marcos de aceites parciais da obra executada, que 
poderão ser baseados em eventos importantes e/ou frentes de trabalho 
previamente acordadas entre as partes e definidas no cronograma. O 
aceite final somente poderá ser emitido, ou mesmo solicitado, quando do 
aceite definitivo de todos os marcos parciais acordados.  

A aceitação definitiva dos marcos parciais também estará condicionada à 
conclusão das correções e/ou acertos mandatórios indicados pelo PODER 
CONCEDENTE.  

Após a CONCESSIONÁRIA informar ao PODER CONCEDENTE a DATA 
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO conforme cláusula contratual. 

A CONCESSIONÁRIA deverá entregar o Relatório de Conclusão de Obra 
descrito no item 0 deste ANEXO até 7 (sete) dias antes do início da vistoria 
para recebimento. 

Concluída a vistoria, a Comissão Transitória de Recebimento de Obras e 
Instalações emitirá o relatório de vistoria informando quais os 
serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 

As OBRAS somente serão consideradas terminadas, dentre outros fatores, 
quando procedidas as ligações definitivas das redes próprias às redes das 
concessionárias de serviços públicos (energia, telefone, água potável, 
esgoto, águas pluviais, etc.).  
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Relatório de inspeção final e avaliação de edificações 

O Relatório será a referência que balizará os procedimentos de 
manutenção preventiva e orientará no futuro, as novas intervenções nas 
áreas de abrangência das mesmas. 

Organização do relatório de inspeção final e avaliação de edificações 

A organização e a montagem do Relatório serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA com o acompanhamento da Comissão Transitória de 
Recebimento de Obras e Instalações. 

Inspeção Final: Processo de verificação do atendimento aos requisitos da 
qualidade especificados para o empreendimento. Esta atividade é realizada 
pela CONCESSIONÁRIA, de forma a identificar eventuais não 
conformidades e corrigi-las anteriormente à etapa à entrega do 
empreendimento ao PODER CONCEDENTE. 

Apresentação do relatório de conclusão de obra 

Os documentos, textos e projetos deverão ser entregues em uma via 
impressa e outra em meio digital. 

Descrição e Responsabilidades 

Cumpre ao responsável pela Obra 

Programar a inspeção final de forma a possibilitar a correção de eventuais 
não conformidades; Programar junto ao PODER CONCEDENTE as 
inspeções que tratam de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ; 
Acompanhar a resolução e fechamento das não conformidades 
identificadas; Proporcionar treinamento da equipe de inspeção de acordo 
esta Instrução Técnica; Proporcionar condições para que sejam realizadas 
as atividades previstas nesta Instrução Técnica; 

Cumpre ao mestre de Obra/Encarregado 

Orientar a equipe operacional para executar as atividades conforme esta 
instrução Técnica; Providenciar a realização das ações imediatas das não 
conformidades indicadas na inspeção final, de acordo com os prazos 
programados; Reportar ao responsável pela obra qualquer não 
conformidade identificada na inspeção; 

Cumpre à equipe da inspeção final (Obra)  

Preencher as listas de verificação durante a realização da inspeção; 
Encaminhar as listas de verificação preenchidas para o Responsável pela 
Obra; 

Cumpre à Área de Qualidade da empresa 
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Acompanhar o processo de inspeção final; Coordenar andamento dos 
trabalhos de desenvolvimento e melhoria alavancados pelo processo de 
inspeção final; Emitir relatório final. 

Inspeção Final 

A inspeção deve abranger todas das áreas do empreendimento. A equipe 
inspetora deve ser constituída de membros da própria Obra. A inspeção 
deve ser conduzida através do acompanhamento e preenchimento de uma 
lista de verificação final específica para cada ambiente do empreendimento, 
que deverá ser incorporada ao Projeto da Obra. A inspeção final deve ser 
executada utilizando-se equipamentos e instrumentos adequados, 
devidamente calibrados, conforme IN 056 – Controle de Equipamentos de 
Inspeção Medição e Ensaios. Durante a inspeção, caso exista algum item 
que não esteja apontado no formulário, este deverá ser indicado no 
mesmo. A aprovação de uma inspeção deve ser dada com base em 
evidências de conformidade com projetos, memoriais, critérios definidos 
neste Relatório e outros documentos de referência que incluam 
especificações do empreendimento. Quando houver reprovação, a não 
conformidade deverá ser descrita claramente, indicando o item de projeto, 
Relatório ou outro documento de referência que não esteja sendo atendido. 
Caso seja utilizado algum critério não definido em documento de referência 
para alguma reprovação, este deverá ser indicado no formulário de 
verificação. A descrição da não conformidade deve incluir todos os detalhes 
e medidas observadas. As não conformidades identificadas deverão ser 
tratadas em prazo definido, de forma a garantir que sejam resolvidas antes 
da entrega do empreendimento para o Cliente. O registro das ações a 
serem tomadas deverão ser realizados no formulário de verificação. Uma 
reinspeção deverá ser realizada a fim de evidenciar a correção das não 
conformidades, sendo que a solução deverá ser evidenciada nos 
formulários específicos; 

Critérios de Inspeção 

Inspeção de Revestimentos em Piso, Paredes e Teto 

Pisos de acordo com o projeto da Arquitetura: Inexistência de regiões ocas, 
verificadas através de leves batidas no piso; Inexistência de umidade que 
indique infiltração de água; Nivelamento homogêneo do piso; Inexistência 
de ondulações e trincas; Integridade das soleiras e baguetes que não 
devem apresentar manchas, trincas, quebras ou lascamentos; Condições 
de limpeza observando inexistência de restos de argamassa, tinta ou 
qualquer outro material estranho; Nivelamento do piso, observando a 
existência de caimentos de água para os ralos; Perfeito alinhamento de 
juntas observado visualmente; Espessura da junta deve ser uniforme de 
acordo com especificações técnicas ou de projetos; Ausências de 
empenamento; Fixação dos rodapés, que não devem estar soltos; 
Utilização da tinta e cor especificada; 
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Pintura de acordo com Projeto de Arquitetura: Inexistência de umidade que 
indique infiltração de água; Esquadro do ambiente observado visualmente; 
Planicidade da parede observada visualmente. Não se deve encontrar 
ondulações ou embarrigamentos; Prumo da parede observado visualmente; 
Perfeito acabamento onde houver mudança de acabamento como, por 
exemplo, alteração de cor de pintura ou tipo de revestimento. Não deve 
haver sobreposição de um acabamento sobre o outro; Homogeneidade na 
tonalidade da pintura; Inexistência de Tinta escorrida; Inexistência de 
destacamentos de pinturas e bolhas; Inexistência de trincas ou fissuras nas 
paredes ou arestas quebradas; Utilização da tinta e cor especificada para o 
ambiente; Inexistência de pintura sobre locais onde a mesma não é 
especificada; 

Forros de acordo com projeto de Arquitetura: Nivelamento do forro, 
verificado visualmente; Inexistência de manchas; Inexistência de 
empenamento; Uniformidade nas juntas que devem apresentar espessura 
constante; Inexistência de trincas, quebras e lascas; Homogeneidade de 
tonalidade, observando visualmente se há grandes diferenças; Inexistência 
de umidade que indique infiltração de água; Inexistência de pregos ou 
partes metálicas (utilização de pregos sem cabeça com punso); Condições 
de limpeza observando inexistência de restos de argamassa, tinta ou 
qualquer ou material estranho; 

Inspeção de Revestimento de Fachada 

Revestimentos de acordo com projeto de Arquitetura: Inexistência de 
umidade que indique infiltração de água; Condições do rejuntamento, que 
deve demonstrar ausência de manchas ou qualquer ou material estranho; 
Inexistência de peças com trincas, lascas ou quebras; Homogeneidade de 
tonalidade, observando visualmente se há diferenças; Perfeito alinhamento 
de juntas observado visualmente; Condições das juntas de dilatação; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer ou material estranho. 

Pintura/Textura de acordo com Projeto de Arquitetura: Inexistência de 
umidade que indique infiltração de água; Planicidade observada 
visualmente. A fachada deve estar isenta de ondulações; Perfeito 
acabamento onde houver mudança de acabamento como, por exemplo, 
alteração de cor de pintura ou tipo de revestimento. Não deve haver 
sobreposição de um acabamento sobre o outro; Homogeneidade na 
tonalidade da pintura; Inexistência de tinta escorrida; Inexistência de 
destacamentos de pinturas e bolhas; Inexistência de trincas ou fissuras nas 
paredes ou arestas quebradas; Utilização da cor especificada em projeto; 
Inexistência de pintura sobre locais onde a mesma não é especificada; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer ou material estranho; 

Concreto aparente de acordo com projeto de arquitetura: Inexistência de 
escorrimentos de nata de concreto ou pontos de eflorescência; Inexistência 
de armadura exposta; Inexistência de fissuras, trincas e quebras; 
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Inexistência de marcas de forma e emendas no concreto que apresentem 
diferenças visíveis a olho nu; Homogeneidade de tonalidade, observando 
visualmente se há diferenças; Homogeneidade na aplicação do verniz 
quando especificado; Condições de limpeza observando inexistência de 
restos de argamassa ou qualquer ou material estranho; 

Inspeção de Portas, Esquadrias e Elementos de Serralheria 

Portas de acordo com projeto de Arquitetura: Utilização das ferragens 
especificadas; Fixação dos batentes, guarnições e ferragens que não 
devem estar soltas; Inexistência de trincas, fissuras, lascamentos, 
ranhuras, quebras, rebarbas, ondulações ou riscos em batentes e portas; 
Inexistência de empenamento em portas verificado visualmente; Abertura e 
fechamento adequados. A porta deve abrir e fechar sem dificuldade sem 
encontrar interferências que impeçam sua completa abertura e sem raspar 
no piso; Abertura da porta para o lado especificado em projeto; 
Trancamento das portas. As chaves devem ser utilizadas verificando-se o 
trancamento e destroncamento das portas; Inexistência de riscos, 
manchas, rebarbas ou amassamentos nas ferragens (fechadura, maçaneta, 
dobradiça e espelhos); 

 Alinhamento da porta no fechamento, observando a inexistência de 
saliência entre o batente e a porta: Inexistência de frestas, observando a 
porta fechada; Inexistência de umidade; Pintura na cor especificada; 
Inexistência de bolhas, escorrimentos ou destacamentos de pintura; 
Homogeneidade na aplicação da pintura, que deve abranger toda a porta, 
batentes e guarnições e deve ter tonalidade constante; Condições de 
limpeza observando inexistência de restos de argamassa e manchas de 
tinta; 

Esquadrias de acordo com projeto de Arquitetura: Utilização do tipo de 
vidro especificado; Fixação das esquadrias, guarnições e vidros que não 
devem estar soltos; Instalação de telas metálicas em todas as áreas 
técnicas/assistenciais; Instalação de grades nos setores de internação 
(Psiquiátrico e Pediátrico) inclusive nos corredores e áreas comuns; 
Inexistência de lascamentos, quebras, amassamentos, manchas ou riscos; 
Inexistência de pontos de ferrugem; Abertura e fechamento adequados. A 
esquadria deve abrir e fechar sem dificuldade sem encontrar interferências 
que impeçam sai completa abertura; Trancamento das esquadrias. As 
chaves ou trincos devem ser utilizados verificando-se o trancamento de 
destrancamento das esquadrias; Inexistência de frestas, observando a 
esquadria fechada; Pintura na cor especificada; Inexistência de 
escorrimento ou destacamento de pintura; Homogeneidade na aplicação da 
pintura que deve abranger toda a porta, batentes e guarnições com 
tonalidade constante; Inexistência de vidros trincados, riscados ou 
manchados; Fixação das pingadeiras que não devem estar soltas, quando 
estas forem especificadas em projeto; 

Nivelamento de pingadeiras que devem permitir escoamento da água para 
fora: Existência de friso sob a pingadeira de modo a evitar escorrimento de 
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água pela fachada; Inexistência de quebras, trincas ou fissuras nas 
pingadeiras; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa, tinta ou qualquer ou material estranho; 

Portões e grades de acordo com projeto de arquitetura: Utilização das 
ferragens especificadas; Fixação das ferragens que não devem estar 
soltas; Inexistência de lascamentos, quebras, amassamentos, rebarbas ou 
riscos; Inexistência de pontos de ferrugem; Abertura e fechamento 
adequados. O portão deve abrir e fechar sem dificuldade sem encontrar 
interferências que impeçam sua completa cobertura e sem raspar no piso; 
Dimensões conforme projeto; Abertura do portão na direção especificada 
em projeto; Trancamento do portão. As chaves devem ser utilizadas 
verificando-se o trancamento e destrancamento; Alinhamento do portão no 
fechamento, observando inexistência de Saliência entre o batente e o 
portão; Inexistência de frestas, observando o portão fechado; Pintura na cor 
especificada; Inexistência de escorrimento ou destacamento de pintura; 
Homogeneidade na aplicação da pintura que deve abranger toda a porta, 
batentes e guarnições; Condições de limpeza observando inexistência de 
restos de argamassa ou qualquer ou material estranho; 

Corrimão, alçapões, escadas de acordo com projeto de arquitetura: Fixação 
adequada. Os elementos de serralheria não podem estar soltos; Pintura 
das peças na cor especificada; Inexistência de pontos de ferrugem; 
Inexistência de destacamento ou escorrimento em pintura; Posicionamento 
conforme projeto; Abertura e fechamento sem dificuldade, no caso de 
alçapões; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho; 

Plantio 

Plantio: Espécie utilizada conforme projeto; Inexistência de locais sem 
plantio onde especificado; Profundidade de terra nos jardins que deve ser 
conforme projeto; Condições de segurança dos equipamentos; Condições 
de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer 
outro material estranho; 

Sistema de Cobertura 

Sistema de Cobertura: Inexistência de madeiras quebradas; Fixação de 
calhas e rufos, que não devem estar soltos; Inexistência de telhas ou 
cumeeiras quebradas ou trincadas; Existência de cumeeiras e telhas em 
todos os locais previstos em projeto; Condições de emboçamento; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

 Inspeção de Instalações hidráulicas de acordo com o projeto hidráulico e 
o projeto de arquitetura 

Sifões, engates, ralos e válvulas::Utilização do modelo especificado; 
Fixação adequada. A peça não deve estar solta; Ausência de riscos, 
amassamentos ou quebras; Abertura e fechamento completo de cada 
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registro, verificados através de seu funcionamento; Inexistência de 
vazamentos e entupimentos, verificada através de seu funcionamento; 
Funcionamento do “fecho hídrico” em caso de ralos e sifões. Em sifões 
deverá ser desconectado o copinho ou o próprio sifão corrugado que 
devem se apresentar totalmente cheios de água. No caso de ralos, deve-se 
verificar o nível de água acima do fecho hídrico; Manutenção do “fecho 
hídrico” dos ralos após acionamento da descarga do vaso sanitário; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

Louças sanitárias: Fixação adequada. A peça não deve estar solta; 
Ausência de manchas, trincas, quebras ou lascamentos; Inexistência de 
vazamentos e entupimentos, verificada através de seu funcionamento; 
Funcionamento de “fecho hídrico”. Após acionamento da válvula de 
descarga, o vaso sanitário deve ficar com água reservada de modo a 
manter a seção de saída da água imersa; Condições do rejuntamento; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa, 
tinta ou qualquer outro material estranho; 

 Bancada de pia: Fixação adequada. A peça não deve estar solta; 
Nivelamento da bancada observado visualmente; Ausência de trincas, 
quebras ou manchas; Condições do rejuntamento; Condições de limpeza 
observando inexistência de restos de argamassa, tinta, ou qualquer outro 
material estranho; 

Metais sanitários: Fixação adequada. As peças não devem estar soltas; 
Ausência de riscos, manchas, amassamentos ou lascamentos; Inexistência 
de vazamentos, verificada através de seu funcionamento; Inexistência de 
vazamentos. Abertura e fechamento completo das torneiras, verificados 
através de seu funcionamento; Existência de todos os componentes de 
cada peça; Identificação correta de registros de água fria e água quente 
verificada através de seu funcionamento; Condições de limpeza 
observando inexistência de restos de argamassa, tinta ou qualquer outro 
material estranho. 

Tubulações aparentes: Fixação adequada. A tubulação não deve estar 
solta e apresentar os pontos de fixação definidos em projeto; Pintura das 
tubulações nas cores especificadas; Pintura homogênea sem 
destacamentos e escorrimentos; Inexistência de vazamentos; Condições de 
limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer outro 
material estranho; 

Abrigos de gás: Identificação das unidades nos seus abrigos de gás; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

Aquecedores: Existência e posicionamento da saída de ar quente conforme 
projeto; Posicionamento dos pontos de água fria, água quente e gás 
conforme projeto; 
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Sistema de combate a incêndio: Verificar fixação adequada dos detectores 
e sprinklers; Instalação das mangueiras e acessório e acessórios de 
incêndio que devem estar conforme determinação do Corpo de Bombeiros; 
Presença de vidro no quadro da mangueira de incêndio; Presença de 
adesivo de identificação no quadro da mangueira de incêndio; Sinalização 
para localização de extintores e hidrantes conforme determinações do 
Corpo de Bombeiros; Extintores posicionados nos locais definidos em 
projeto com as cargas dentro do prazo de validade; Acionamento da bomba 
de incêndio através do acionamento das botoeiras nos andares; 
Acionamento das sirenes do alarme de incêndio ao retirar a tampa dos 
acionadores; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho; 

Sistema de drenagem e captação de águas pluviais: Funcionamento das 
bombas manualmente e em modo automático. A verificação manual deve 
ser verificada através do simples acionamento da bomba pela sua botoeira. 
A verificação do modo automático deve ser feita alterando-se a posição da 
bóia que deve acionar a bomba; Passagem de água pela última caixa de 
drenagem; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho 

Inspeção de Instalações elétricas de acordo com o projeto elétrico e 
projeto de arquitetura 

Sistemas de Iluminação: Utilização do modelo de interruptor especificado; 
Utilização do modelo de luminária e arandelas especificados; 
Posicionamento dos interruptores e luminárias conforme projeto ou 
definição em apartamento modelo; Nivelamento dos espelhos dos 
interruptores; Presença de espelhos em todos os interruptores; Fixação dos 
espelhos, que não devem estar soltos; Fixação das luminárias, que não 
devem estar soltas; Inexistência de riscos ou trincas nos espelhos; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

Tomadas de energia: Utilização do modelo de tomada especificado; 
Posicionamento das tomadas de energia conforme projeto ou definição em 
apartamento modelo; Presença de espelhos em todas as tomadas de 
energia; Fixação dos espelhos que não devem estar soltos; Inexistência de 
riscos ou trincas nos espelhos; Inexistência de vazios próximos aos 
espelhos; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho; 

Pontos de telefone, antena, interfone, chamada de enfermagem, sistema de 
CFTV, rede de dados: Utilização do modelo de espelho especificado; 
Posicionamento dos pontos conforme projeto ou definição em apartamento 
modelo; Presença de cabeamento conforme projeto; Presença de espelhos 
em todos os pontos; Fixação dos espelhos que não devem estar soltos; 
Inexistência de riscos ou trincas nos espelhos; Condições de limpeza 
observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer outro material 
estranho; : Identificação dos pontos de dados; Localização adequada e 
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compatível com o previsto em projeto; Realização de testes em todos os 
pontos de dados antes da entrada em operação; 

Quadros de distribuição de energia: Quantidade de disjuntores que deve 
estar conforme projeto; Corrente conforme o projeto; Identificação dos 
disjuntores que deve deixar clara a função de cada circuito; Aterramento do 
quadro que deve ser verificado observando a interligação dos cabos de cor 
verde no barramento de cobre; Utilização de disjuntor de chuveiro bipolar 
ou unipolar acoplado conforme definição de projeto; Abertura e fechamento 
da tampa do quadro. Deve abrir e fechar com facilidade e o trinco deve 
permitir o seu travamento; Ausência de empenamento na porta do quadro; 
Pintura de quadro sem escorrimentos; Pintura externa do quadro sobre 
toda sua superfície de forma homogênea; Pintura do quadro com a cor 
especificada; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho. 

Caixa dos Medidores: Aterramento do quadro que deve ser verificado 
observando atendimento ao projeto; Identificação das plaquetas dos 
apartamentos, administração e bomba de incêndio, que devem estar 
próximas as saídas dos fios (plaquetas internas) Identificação das 
plaquetas dos apartamentos, administração e bomba de incêndio que 
devem estar na porta da caixa dos medidores sob o visor (plaquetas 
externas); Identificação dos disjuntores de proteção das unidades nas 
caixas de base do centro de medição; Fixação dos vidros dos visores das 
caixas dos medidores que não devem estar soltos; Abertura e fechamento 
da porta do quadro. Deve abrir e fechar com facilidade e o trinco deve 
permitir o seu travamento; Ausência de empenamento na porta do quadro; 
Pintura do quadro sem escorrimentos; Pintura externa do quadro sobre 
toda sua superfície de forma homogênea; Pintura do quadro com a cor 
especificada; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho; 

Caixa da Chave Seccionadora: Corrente da chave seccionadora e fusíveis 
conforme o projeto; Aterramento do quadro que deve ser verificado 
observando atendimento ao projeto; Abertura da porta da caixa da chave 
seccionadora a 90 graus; Abertura e fechamento da porta do quadro. Deve 
abrir e fechar com facilidade e o trinco deve permitir o seu travamento; 
Ausência de empenamento na porta do quadro; Pintura do quadro sem 
escorrimentos; Pintura externa do quadro sobre toda sua superfície de 
forma homogênea; Pintura do quadro com a cor especificada; Condições 
de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer 
outro material estranho; 

Quadro de Bomba de Incêndio: Corrente dos disjuntores conforme o 
projeto; Aterramento do quadro que deve ser verificado observando 
atendimento ao projeto; Existência da identificação com a plaqueta “Bomba 
de Incêndio” na tampa da caixa de medição; Abertura e fechamento da 
porta do quadro. Deve abrir e fechar com facilidade e o trinco deve permitir 
o seu travamento; Ausência de empenamento na porta do quadro; Pintura 
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do quadro sem escorrimentos; Pintura externa do quadro sobre toda sua 
superfície de forma homogênea; Pintura do quadro com a cor vermelha; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

Quadro da Bomba de Recalque: Corrente dos disjuntores ou fusíveis, 
contadores e reles térmicos conforme o projeto; Existência de chave para 
automático ou manual; Existência de chave para seleção bomba 1 ou 
bomba 1; Aterramento do quadro que deve ser verificado observando 
atendimento ao projeto; Existência da identificação nas portas com as 
plaquetas “Bomba 1 – Bomba 2”, “Automático – Manual” e “Liga – Desliga” ; 
Abertura e fechamento da porta do quadro. Deve abrir e fechar com 
facilidade e o trinco deve permitir o seu travamento; Ausência de 
empenamento na porta do quadro; Pintura do quadro sem escorrimentos; 
Pintura externa do quadro sobre toda sua superfície de forma homogênea; 
Pintura do quadro com a cor especificada; Condições de limpeza 
observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer outro material 
estranho; 

Quadro de Telefone: Dimensões conforme projeto; Diâmetro e 
posicionamento do eletroduto de entrada de acordo com o projeto; 
Utilização de cabo de aterramento verde de bitola não inferior a 10mm² no 
quadro geral; Abertura e fechamento da porta do quadro. Deve abrir e 
fechar com facilidade e o trinco deve permitir o seu travamento; Ausência 
de empenamento na porta do quadro; Pintura do quadro sem 
escorrimentos; Pintura externa do quadro sobre toda sua superfície de 
forma homogênea; Pintura do quadro com a cor especificada; Condições 
de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou qualquer 
outro material estranho; 

Chamada de Enfermagem: Realização de testes nos pontos de chamada 
(paciente) e na central dos postos de enfermagem; Verificação da 
iluminação de alerta nos painéis e portas e do correto funcionamento; 

Sistema de CFTV: Realização de testes nos pontos e na central de 
monitoramento;  

Rede de dados: Realização de testes nos pontos e na CPD; 

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: Altura do captor, 
quando existente, conforme projeto; Posicionamento do captor que deve 
ser o ponto mais alto do edifício e estar conforme projeto; Inexistência de 
isoladores quebrados; Inexistência de deformação na cordoalha; Existência 
de aterramento da luz de obstáculo que deve estar ligada á cordoalha; 
Existência de aterramento da antena que deve estar ligada à cordoalha; 
Condições de limpeza observando inexistência de restos de argamassa ou 
qualquer outro material estranho; 

Automação: Funcionamento do equipamento que deve atender às 
definições de projeto; Condições de limpeza observando inexistência de 
restos de argamassa ou qualquer outro material estranho; 
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Elevadores/Monta-Cargas/Autoclave 

Elevadores/Monta-Cargas: Funcionamento do painel digital de cada andar 
que deve acender conforme especificações do fabricante e projeto; Parada 
do elevador em todos os andares ao acionar os botões dos pavimentos; 
Nivelamento do piso da cabine do elevador. Em cada parada o piso da 
cabine deve ficar no mesmo nível do piso do pavimento; Travamento das 
portas de segurança em cada pavimento que não devem abrir quando o 
elevador não estiver no pavimento; Funcionamento da iluminação e 
campainha do elevador ao cortar o fornecimento de energia elétrica; 
Inexistência de riscos, manchas e amassamentos no revestimento interno 
do elevador e nas portas; Existência de identificação de capacidade do 
elevador; Condições de limpeza observando inexistência de restos de 
argamassa ou qualquer outro material estranho; 

Autoclave: Testes de Funcionamento conforme manual; Avaliação 
Hidrostática conforme manual; Aferição dos instrumentos de controle 
conforme manual; Confinadas em recinto fechado, provido de acesso por 
fora da Central de Material Esterilizado conforme projeto de arquitetura; A 
porta da autoclave tem ligação com área de esterilização; Abriga todos os 
equipamentos, controles e dutos de água, vapor, condensador, exaustor, 
dreno e eletricidade; Confina vazamentos e ruídos Pisos com proteção 
impermeabilizante conforme projeto de arquitetura; 

Atenuador de Ruídos 

Grupo gerador, bomba de vácuo e compressor de Ar medicinal: Atenuador 
de ruídos em acordo com Projeto previsto; Permitam o acesso adequado 
ao equipamento para manutenções preventivas e corretivas; 

Ar Condicionado 

Ar Condicionado: Testes de funcionamento conforme manual; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e 
na bandeja; Limpar as serpentinas e bandejas; Verificar a operação dos 
controles de vazão; Verificar a operação de drenagem de água da bandeja; 
Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico; Verificar a 
vedação dos painéis de fechamento do gabinete 

 Cozinha Industrial / Hospitalar 

Atender a RDC 275 de 21/10/2002 quanto ás especificações de instalações 
físicas, acabamentos e equipamentos; Os equipamentos fixos e móveis (De 
acordo com projeto de arquitetura) inerentes ao setor devem ser testados 
previamente antes da entrada em operação / produção; Os utensílios de 
cozinha devem estar de acordo e com o dimensionamento compatível (De 
acordo projeto de Arquitetura) para a realização da operação; 
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Central de Gás 

Gases Medicinais: Verificar se as recomendações do fabricante em 
português são mantidas; Verificar se todos os cilindros possuem 
identificação do gás e a válvula de segurança; Verificar se todos os 
cilindros possuem válvulas de retenção ou dispositivo apropriado para 
impedir o fluxo reverso; Verificar se os cilindros contendo gases inflamáveis 
(hidrogênio/acetileno) são armazenados a uma distância mínima de oito 
metros daqueles contendo gases oxidantes Verificar se o sistema central 
de gases medicinais são fixadas placas, em local visível, com caracteres 
indeléveis e legíveis, com as seguintes informações: 

a) Nominação das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas 
na operação e manutenção do sistema; 

b) Procedimentos a serem adotados em caso de emergência; 

c) Número de telefone par uso em caso de emergência; 

d) Sinalização alusiva a perigo; 

Instalação de Gases: Corretamente identificada; Inexistência de 
vazamentos; Vazão/ pressão compatível com a utilização específica; 
Válvulas, reguladores, manômetros, fluxômetros e conectores em acordo 
com a ABNT (NBR-14250/98, NBR 13932, NBR-13196/94); Réguas de 
gases medicinais com distância adequada entre os pontos da rede, 
permitindo a instalação de aparelhos, válvulas e reservatórios; Registros de 
fechamento setorial em funcionamento adequado; 

Central de Gás GLP: Possui Ventilação natural Protegido do sol, chuva e 
umidade; Cor da Canalização aparente Localização do abrigo de 
recipientes transportáveis ou dos recipientes estacionários. Afastado em 
relação a projeção horizontal da edificação, de fontes de ignição 
(estacionamento de veículos), depósito de materiais inflamáveis ou 
comburentes, ralos, caixas de gordura e esgotos; Quantidade e 
Capacidade dos extintores de incêndio destinados à proteção da central de 
GLP Sistema de detecção de vazamentos de gás e alarme; Laudo do 
ensaio de estanqueidade da rede de alimentação e da rede de distribuição 
onde fique claro a pressão utilizada. Placas de advertência com sinalização 
“PERIGO – INFLAMÁVEL” “É EXPRESSAMENTE PROIBIDO FUMAR E 
USAR FOGO OU QUALQUER INSTRUMENTO QUE PRODUZA 
FAÍSCAS”. Os critérios de segurança na instalação e operação de terminais 
de GLP, adotam-se as normas brasileiras afins, a NBR 13523. 

Equipamentos de Saúde  

Realizar a pré-Instalação, seguindo os padrões de arquitetura e de 
engenharia, especificados pelo fornecedor. Realizar Testes de Instalação, 
para verificar a conformidade de seu funcionamento a parâmetros 
previamente especificados pelo fabricante. Realizar a inspeção visual de 
recebimento pelo fornecedor para assegurar: 
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a) O Equipamento corresponde àquele especificado no edital. 

b) O Equipamento está completo, com todos acessórios e documentação 
técnica especificadas no edital. 

c) Não existem partes do equipamento e seus acessórios danificados. 

d) O Equipamento está compatível com os requisitos de pré-instalação 
aprovados pelo fornecedor. 

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser listados. A listagem deverá 
indicar: Marca, Modelo, Número de Série, Local de instalação, Quantidade 
instalada. 

Além das informações listadas deverão ser disponibilizados os manuais 
técnicos que contenham os parâmetros de instalação para serem 
conferidos pelo PODER CONCEDENTE. 

O fornecimento de equipamentos de saúde e o processo de aceitação deve 
seguir o preconizado no ANEXO 2. 

12.4.8 Informática 

Testes de Funcionalidade conforme Manual; Data Center conforme projeto 
de Arquitetura; Pontos de CPU conforme dimensionamento do projeto de 
Arquitetura; Servidores conforme estrutura e projeto de T.I; Desktops 
conforme estrutura e projeto de T.I; Terminais conforme estrutura e projeto 
de T.I; 

Impressoras conforme estrutura e projeto de T.I; Fax conforme estrutura e 
projeto de T.I; Rack e Gabinetes conforme estrutura e projeto de T.I; 
Switeches conforme estrutura de projeto de T.I; Roteadores conforme 
estrutura e projeto de T.I; Acess Point conforme estrutura e projeto de T.I; 
Backbone conforme estrutura e projeto de T.I; Patch Panel conforme 
estrutura e projeto de T.I; Cabeamento Estruturado conforme estrutura e 
projeto de T.I; Solução Anti-Vírus atualizada Acesso a Internet. 

 

Manual do Usuário – Modelo de referência 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, elaborar e apresentar em duas vias 
o manual do usuário, sendo uma via para o PODER CONCEDENTE e uma 
via para a UNIDADE HOSPITALAR. 

O manual será elaborado conforme descrito neste ANEXO e disponibilizado 
para o PODER CONCEDENTE na entrega do empreendimento. A 
elaboração e entrega deverão constar do programa completo de 
acompanhamento da obra. 

O Manual será a referência que balizará os procedimentos de manutenção 
preventiva e orientará no futuro, as novas intervenções nas áreas de 
abrangência da UNIDADE HOSPITALAR. A CONCESSIONÁRIA também 
deverá fornecer cópias digitais, em CD ou DVD, do manual produzido. 
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O manual aqui apresentado é um documento padrão, a ser utilizado como 
referência. A CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a pertinência dos tópicos 
aqui abordados ao seu escopo de obras. 

Organização e Apresentação 

A organização e montagem do Manual serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA com o acompanhamento da Comissão Transitória de 
Recebimento da Obra e Instalações. 

É obrigação de a CONCESSIONÁRIA entregar manual atualizado ao final 
do período de CONCESSÃO. Adicionalmente, deverá gerar os documentos 
conforme forem ocorrendo as atualizações. 

O MANUAL deverá englobar obras em geral e obras de urbanização. 

Obras de edificações 

Parte A – Texto Explicativo 

Deverá conter: 

Dados Gerais da Obra 

1. Objeto 

2. Localização 

3. Empresa responsável pela construção (endereço e telefone) 

4. Engenheiros responsáveis pela obra civil e instalações 

5. Empresas subcontratadas 

6. Unidades componentes da edificação 

7. Projetistas da edificação 

8. Engenheiro residente do PODER CONCEDENTE 

9. Início e fim da obra 

Descrição dos Serviços/Conservação 

1. Fundações: tipo, profundidade 

2. Estrutura de concreto armado 

3. Alvenaria 

4. Impermeabilização e vedação 

5. Jardins 
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6. Revestimentos 

7. Pintura 

8. Esquadrias 

9. Caixas de gordura/passagem 

10. Bomba d'água 

11. Cobertura 

Instalações Elétricas, Eletrônicas e Cabeamento Estruturado 

1. Descrição do sistema 

2. Quadros com as identificações  

3. Pára - raios 

4. Modificações – “As Built” 

5. Aterramentos 

6. Previsões 

Instalações Hidráulicas e de Esgoto 

1. Descrição do Sistema 

2. Tipos de tubos empregados 

3. Reservatórios existentes – (capacidade) 

4. Eventuais barriletes 

5. Localização de shafts e prumadas 

6. Cadastro de tubulações – “As Built” 

7. Convenção de cores das tubulações 

8. Caixas de passagem 

Instalações Mecânicas 

• Elevadores – Monta carga 

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

Instalações de Gases 

Instalações de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação Mecânica 
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Problemas Eventuais/Providências 

1. Motores 

2. Disjuntores 

3. Relés 

4. Bombas 

5. Golpes de aríete 

Relação das Chaves do Claviculário 

Relação dos Fornecedores com Especificação dos Materiais Empregados 
e Serviços Executados. 

1. Bombas, chaves bóia, quadro de força de bombas 

2. Tubos e conexões de PVC, galvanizado, cobre ou ferro fundido 

3. Válvulas de retenção 

4. Quadros de energia 

5. Sistema de pára - raios 

6. Instalação de gás canalizado 

7. Extintores/registros/adaptadores/esguichos/hidrantes/portas corta fogo/ 
mangueiras do sistema de prevenção de incêndio 

8. Ramal de entrada, prumada e fiação de telefone 

9. Serviços de impermeabilização 

10. Instalações elétricas executadas por terceiros 

11. Esquadrias de madeira 

12. Esquadrias metálicas 

13. Forros de gesso/forros especiais 

14. Elevadores/Monta carga 

15. Luminárias/reatores 

16. Chuveiros elétricos/aquecedores 
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17. Louças e metais de acabamento 

18. Fechaduras e dobradiças 

19. Revestimentos cerâmicos/azulejos/outros 

20. Bebedouros/filtros 

21. Luminárias de emergência 

22. Bojos de pia em aço inox 

23. Base de registro de gaveta e pressão 

24. Válvulas de descarga 

25. Torneiras de cozinha, tanques e jardins 

26. Aspersores de irrigação 

27. Pré - moldados 

28. Tampas de ferro fundido com inscrição para identificação 

29. Vidros (tipo – espessura) 

30. Sistema de ar condicionado 

31. Pintura – (cores, marca, tipo) 

32. Fórmica 

33. Equipamentos de piscina 

34. Telhas 

35. Estrutura metálica 

Parte B – Projetos/Anexos Operacionais  

Deverá conter: 

Projetos da obra (AS BUILT) 

1. Projeto Arquitetônico; 

2. Projeto de Terraplanagem; 

3. Projeto Estrutural de Infra e Superestrutura; 

4. Projetos de Instalações  
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5. Projeto de Instalações Hidráulicas (Água fria e quente); 

6. Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário e de Coleta de Águas 
Pluviais; 

7. Projeto de Instalações Elétricas e de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas; 

8. Projeto de Instalações de Rede Estruturada (dados e voz); 

9. Projeto de Instalações de Utilidades: Gás Combustível (GLP); 

10. Projeto de Instalações de Utilidades: Ar Comprimido; 

11. Projeto de Instalações de Utilidades: Vácuo; 

12. Projeto de Instalações de Utilidades: Oxigênio; 

13. Projeto de Instalações de Utilidades: Óxido Nitroso; 

14. Projeto de Instalação de Condicionamento de Ar e de Exaustão e 
Ventilação Mecânica; 

15. Projeto de Instalação de Elevadores e Monta-cargas; 

16. Projeto de Instalações de Detecção e Combate à Incêndio e Pânico; 

17. Projeto de Comunicação Visual; 

18. Projeto de Paisagismo; 

19. Projeto de Urbanismo da UNIDADE HOSPITALAR 

Em todos os projetos deverão constar as modificações havidas, ou somente a 
observação: CONSTRUÍDO CONFORME PROJETADO, se não houve 
alterações. 

 

Anexos Operacionais 

1. Poço de bombas de recalque – procedimentos para operação 

2. Caixa d‘água e reservatório superior – identificação dos registros de 
distribuição, incêndio, extravasor, limpeza e da tubulação de 
alimentação 

3. Barriletes – identificação dos registros de distribuição 

OBS.: Os registros dos itens acima deverão estar identificados no local (pintar 
à mão na tubulação) com a numeração respectiva: Nesta identificação deverão 
constar os pavimentos e os cômodos que os registros alimentarem. 
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4. Poço de bombas de água pluvial – procedimentos para operação 

5. Locação mais detalhada de shafts e prumadas.com identificação  

6. Cadastro das tubulações (As Built) embutidas nos banheiros, cozinha, 
consultórios, vestiários e etc. (Planta baixa e elevações).  

Parte C – Documentos/Termos de Garantia 

Deverá conter: 
1. Certidão de baixa e “HABITE-SE”. 
2. Carta de liberação do Corpo de Bombeiros. 
3. ARTs – empreiteira e responsáveis técnico. 
4. Termos de garantia da impermeabilização 
5. Contratos eventuais de manutenção. 
6. Certificados de controle tecnológico dos materiais utilizados: aço, concreto, 
blocos, tijolos, etc. 
7. Cartas de entrega e/ou declaração dos fabricantes, de que os equipamentos 
foram instalados conforme suas normas (anexar manuais de instruções). 
8. Teste de aterramento dos pára – raios. 
9. Aprovações das concessionárias de serviços públicos. 
10. Relação dos projetos entregues. 
11. Recibo da entrega das chaves 
12. Assuntos importantes tratados por cartas e atas (a elaboração deste item 
ficará a cargo da empreiteira e do engenheiro residente do PODER 
CONCEDENTE) 
13. Datas indicativas e periodicidade dos serviços de limpeza e manutenção 
preventiva – “CHECK - LIST” 

1. Limpeza de caixas de gordura 

2. Limpeza da resistência de terra do sistema de para - raios 

3. Limpeza dos reservatórios de água potável 

4. Limpeza de ralos de jardineiras – (poços de visita) 

5. Limpeza de caixas de água pluvial e de esgoto 

6. Limpeza de ralos internos e externos 

7. Recarga de extintores 

8. Manutenção de hidrantes de parede e passeio (mangueira/registros) 

9. Lubrificação com grafite em pó das fechaduras de segredo 

10. Reaperto dos cabos e fios nos quadros medidores da concessionária de 
energia e nas QDLs da edificação 
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Obras de urbanização 

Parte A – Texto Explicativo 

Deverá conter: 

()a Dados Gerais da Obra 

1. Objeto 

2. Localização 

3. Empresa responsável pela construção e responsáveis técnicos 

• Endereço 

• Engenheiros responsáveis 

• Subcontratados 

4. Atividades contempladas pela obra 

5. Responsáveis pelos projetos 

6. Engenheiro Residente do PODER CONCEDENTE  

7. Início e fim da obra 

8. Responsáveis pela manutenção 

Descrição dos Serviços 

1. Características do solo 

2. Ocorrência de lençol freático 

3. Drenagem profunda 

4. Enrocamento 

5. Corte/aterro, origem/destino, equipamentos utilizados 

6. Compactação/equipamentos utilizados /níveis exigidos 

7. Galeria/materiais utilizados 

8. Redes de drenagem/materiais 

9. Redes de esgoto/ interceptores 

10. Sub-base/base: materiais/origem/índices de compactação 
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11. Capeamento: características/origem/espessura 

12. Sarjetas: materiais/origem 

13. Redes de água pluvial/adutoras: situação inicial/final 

14. Sinalização 

15. Redes de energia elétrica/telefonia: situação inicial/final 

16. Contenções: localização/tipo 

17. Paisagismo 

Relação dos Fornecedores com especificação dos materiais e Serviços 

1. Tubos cerâmicos 

2. Tubos concreto 

3. Concreto usinado/local aplicado 

4. Aço para concreto armado 

5. Bocas de lobo 

6. Poços de visita/tampões 

7. Meio fios 

8. Material para sub-base/base 

9. Paisagismo 

10. Irrigação: detalhar 

11. Outros 

Parte C – Documentos/Termos de Garantia 

Deverá conter: 
1. Certidão negativa de débitos - INSS 

2. Alvará e baixa da SUCOM 

3. ART– Empresa e Engenheiro Residente do PODER CONCDENTE 

4. Termos de garantia de equipamento e/ou serviços 

5. Contratos eventuais de manutenção 
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6. Certificados de controle tecnológico: aço, concreto, compactações, 
meios fios, boca de lobo e outros. 

7. Declaração de fabricantes/fornecedores que os equipamentos foram 
instalados conforme norma. 

8. Cartas e respostas encaminhadas a concessionárias de serviços 
públicos 

9. Relação dos projetos entregues 

10. Documentos importantes da obra (ofícios, atas, etc.) 

11. Periodicidade dos serviços de limpeza e manutenção preventiva com 
indicação dos locais: ralos, canaletas, sarjetas, caixas de passagem, 
drenos, juntas de dilatação, etc. 

12. Periodicidade de vistorias técnicas para análise de comportamento de 
estruturas. Necessidade de acompanhamento de deformações. 

13. Termos de recebimento da obra 
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ANEXO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 12 

 

 

MULTAS CONTRATUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezembro – 2012 

 

MULTAS CONTRATUAIS 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

 
                                      
1. A gradação das multas observará a seguinte escala de gravidade da 

infração e os valores máximos aplicáveis em cada caso: 
 
1.1. A infração será de natureza leve quando decorrer de condutas 

involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais ela não 
se beneficie, podendo lhe ser aplicada multa no valor de máximo de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais); 
 

1.2. A infração será considerada média quando decorrer de conduta 
inescusável, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, 
sem a ela trazer qualquer benefício ou proveito, nem afetar número 
significativo de USUÁRIOS, podendo lhe ser aplicada multa no valor de 
máximo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 

 

1.3. A infração será considerada grave quando constatado presente um dos 
fatores indicados abaixo, podendo em virtude destes ser aplicada à 
CONCESSIONÁRIA multa no valor  máximo de R$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais); 

 

1.3.1. ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé;  
1.3.2. da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

CONCESSIONÁRIA; 
1.3.3. ser a CONCESSIONÁRIA reincidente na infração; 
1.3.4. haver número significativo de USUÁRIOS atingidos ou relevante 

prejuízo decorrente; 
1.3.5. acarretar prejuízo econômico significativo para o PODER 

CONCEDENTE. 
 

1.4. A infração será considerada gravíssima quando constatado, diante das 
circunstâncias do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, 
que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse 
público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a 
incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, o meio ambiente, 
o erário ou a continuidade dos serviços, podendo lhe ser aplicada multa 
no valor de máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
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2. Sem prejuízo de outras disposições contratuais e de previsão geral contida 
no item 1 acima, a SESAB poderá aplicar as seguintes multas em razão das 
infrações específicas abaixo: 
 
2.1. Descumprimento dos prazos previstos nas subcláusulas 4.13.1 e 

4.13.3 do CONTRATO (apresentação e reapresentação do Caderno 
de Especificações): multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 
 

2.2. Descumprimento do prazo previsto na subcláusula 4.15.1 do 
CONTRATO (apresentação de cronograma de aquisição, instalação, 
montagem dos sistemas, equipamentos e mobiliário e de 
COMISSIONAMENTO): multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 

 
2.3. Descumprimento do prazo previsto na subcláusula 4.15.2 do 

CONTRATO (envio de comunicado ao PODER CONCEDENTE 
formalizando a data de disponibilização dos BENS DA 
CONCESSÃO): multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 
2.4. Na hipótese de aceitação com ajustes dos BENS DA CONCESSÃO e 

conseqüente expedição do Termo de Aceitação Parcial dos BENS DA 
CONCESSÃO (subcláusula 4.15.3.2 do CONTRATO), por erros 
inescusáveis da CONCESSIONÁRIA: multa no valor máximo de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais); 

 
2.5. Descumprimento do prazo estabelecido pelo PODER CONCEDENTE 

para correção das não conformidades apontadas no Termo de 
Aceitação Parcial dos BENS DA CONCESSÃO (subcláusula 4.15.3.2 
do CONTRATO): multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 

 
2.6. Na hipótese de reprovação dos BENS DA CONCESSÃO e 

conseqüente expedição do Termo de Reprovação dos Bens 
(subcláusula 4.15.3.3 do CONTRATO): multa no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais); 

 
2.7. Descumprimento do prazo estabelecido pelo PODER CONCEDENTE 

para correção das não conformidades apontadas no Termo de 
Reprovação dos Bens (subcláusula 4.15.3.3 do CONTRATO): multa 
diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
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2.8. Descumprimento do prazo previsto na subcláusula 4.15.6 do 

CONTRATO (apresentação de Cronograma Físico de Execução do 
empreendimento): multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 
 

2.9. Descumprimento dos prazos previstos nas subcláusulas 7.1.2, 7.1.2.2 
ou 7.1.2.2.1.1 do CONTRATO (apresentação de projetos executivos, 
apresentação e reapresentação de projetos básicos de arquitetura): 
multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 
2.10. Descumprimento dos prazos previstos nas subcláusulas 7.1.2.1, 

7.1.2.2.3 ou 7.1.2.3 do CONTRATO (apresentação de cronograma de 
projetos executivos e de maquetes eletrônicas): multa diária no valor 
de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

 
2.11. Descumprimento do prazo previsto na subcláusula 7.2.1.2 do 

CONTRATO (conclusão das obras e COMISSIONAMENTO): multa 
diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 
2.12. Descumprimento do prazo previsto na subcláusula 8.1.2 do 

CONTRATO (apresentação do plano de operação): multa diária no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

 
2.13. Descumprimento do prazo consignado pelo PODER CONCEDENTE, 

observado o máximo previsto na subcláusula 8.1.5.2 ou 8.1.5.4.3 do 
CONTRATO (restabelecimento do prazo para inicio da prestação dos 
serviços): multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 
2.14. A prestação – nos dois últimos trimestres do PRAZO DA 

CONCESSÃO – dos serviços objeto do CONTRATO em índice inferior 
a 80% (oitenta por cento) do ÍNDICE DE DESEMPENHO, apurado na 
forma da subcláusula 15.9: multa no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais); 

 
2.15. No caso de não contratação ou desatualização das apólices de 

seguro, exigidas contratualmente (subcláusula 18.6 do CONTRATO): 
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 
2.16. No caso de descumprimento da obrigação de constituição e 

manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO de 
acordo aos termos previstos na cláusula 19 do CONTRATO: multa 
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diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); e no caso de 
não recomposição da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
no prazo máximo estabelecido na subcláusula 19.7 do CONTRATO: 
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 
2.17. No caso de atraso no envio do relatório de desempenho pela 

CONCESSIONÁRIA, no prazo previsto na subcláusula 15.9.2 do 
CONTRATO: multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 

2.18. A atribuição de nota igual a 1 (um) para um mesmo indicador de 
desempenho constante do ANEXO 4, em 2 (dois) trimestres 
consecutivos ou em 5 (cinco) trimestres alternados: multa no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 
 

3. Nos demais casos que não houver cominação específica, e sem prejuízo da 
indenização devida por eventuais perdas e danos, a SESAB poderá aplicar 
multa por infração cometida pela Concessionária, observados os limites 
estabelecidos no item 1 acima, bem como as disposições contratuais 
relativas à matéria. 
 

4. A aplicação das multas observará o seguinte procedimento: 
 

4.1. A COMISSÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA 
SESAB/ICOM, constatada alguma infração contratual, sugerirá à 
Superintendência de Atenção Integral à Saúde a aplicação da multa, 
estimando o seu valor, observado o disposto neste Anexo; 
 

4.2. A Superintendência de Atenção Integral à Saúde se manifestará quanto 
à aplicabilidade da multa, podendo, inclusive, observado o disposto 
neste ANEXO, estabelecer valor diverso daquele indicado pela 
COMISSÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA 
SESAB/ICOM; 

 

4.3. Entendendo pela procedência da aplicação da multa, a 
Superintendência de Atenção Integral à Saúde notificará à 
CONCESSIONÁRIA da ocorrência, consignando em seu bojo o valor e 
prazo para adimplemento de 10 (dez) dias úteis; 
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4.4. Em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA, no primeiro dia útil 
subseqüente ao término do prazo consignado na notificação deverá a 
Superintendência de Atenção Integral à Saúde adotar as medidas 
necessárias à execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, nos termos do disposto na cláusula 19 do CONTRATO; 

 

4.5. Da aplicação da multa caberá recurso sem efeito suspensivo, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da 
notificação supracitada; 

 

4.5.1. Poderá a Superintendência de Atenção Integral à Saúde, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, conferir 
efeito suspensivo ao recurso; 

 

4.6. Os prazos indicados nos itens 4.3 e 4.5 poderão ser prorrogados por 
igual período a critério da Superintendência de Atenção Integral à 
Saúde. 
 

5. Os valores das multas consignados nos itens 1 e 2 acima, serão 
reajustados anualmente, na mesma data dos reajustes da 
CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXINA, de acordo com a variação do 
IPCA.  
 

6. O valor da multa a ser aplicada corresponderá àquele vigente à época da 
infração cometida. 
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Anexo III: PLANO DE NEGÓCIOS 
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Anexo III – MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO  

O presente ANEXO tem como objetivo definir as diretrizes e requerimentos 
mínimos necessários para direcionar a proponente na elaboração do seu Plano 
de Negócios de Referência.  

A PROPONENTE deverá fazer as adequações e complementações que se 
fizerem necessárias para que a estrutura mínima aqui apresentada seja fiel à 
proposta comercial apresentada pela proponente indicando os resultados 
econômico-financeiros, bem como os racionais de cálculo, premissas e dados 
considerados.  

 

MOTIVAÇÃO 

(a) Considerando o programa INOVA SAÚDE que busca soluções 
inovadoras para problemas na oferta de serviços de saúde; 

(b) Considerando a necessidade de otimização do gasto público;  

(c) Considerando as condições físicas pouco adequadas de duas unidades 
hospitalares da rede própria da SESAB, unidades que atendem pacientes com 
doenças infecciosas: Hospital Especializado Couto Maia e Hospital 
Especializado Dom Rodrigo de Menezes;  

(d) Considerando os bons resultados assistenciais dos serviços prestados 
aos pacientes destas unidades; 

(e) Considerando a adequada qualificação dos servidores destas unidades 
que prestam serviços de excelência;  

(f) Considerando os avanços das tecnologias em saúde em que não é mais 
necessária a segregação de pacientes com doenças infecciosas; 

(g) Considerando que as duas unidades são importantes campos de ensino 
e pesquisa; 

(h) Considerando as diretrizes de Acolhimento com Classificação de Risco e 
Humanização no atendimento dos pacientes do SUS;  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

O governo da Bahia, através da Secretaria de Saúde resolveu fundir as duas 
unidades citadas sendo que para isso se fez necessária a construção de uma 
nova unidade hospitalar no imóvel onde funciona o Hospital Especializado Dom 
Rodrigo de Menezes, em Águas Claras, Salvador, Bahia.  

 

PERFIL  

A fusão das duas unidades dará lugar ao Instituto Couto Maia (ICOM) que terá 
um perfil mais abrangente que as duas unidades originais, conforme descrito 
abaixo: 

• Assistência à saúde de pacientes portadores de doenças infecciosas 
em serviço ininterrupto (24h por dia, 7 dias por semana) com 
atendimento à urgência e emergência, casos graves e todos os tipos 
de complexidade, assistência ambulatorial regulada para os casos 
pertinentes.  

• Hospital de ensino, com residência Médica em Infectologia, estágios 
para residentes de outras áreas médicas (clínica médica, pediatria, 
neurologia) e estágio para área de saúde em geral (medicina, serviço 
social, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia). 

• A Unidade contará com a seguinte estrutura dos serviços:   

o Unidade de urgência e emergência para doenças infecciosas com 
155 leitos de internação assim distribuídos: 

 

Número de Leitos Tipo de Leito 

65 Adulto  

25 Pediátrico 

20 Adulto de isolamento 

10 Pediátricos de isolamento 

5 Hospital dia 

10 Semi intensiva adulto 

10 UTI pediátrica 

10 UTI adulto 
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Número de Leitos Tipo de Leito 

155 TOTAL 

• Centro Cirúrgico; 

• Ambulatório de doenças infecciosas; 

• Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE); 

• Agência Transfusional; 

• Serviço de Reabilitação; 

• Serviço de Apoio Diagnóstico com: Raio x, Ultrassonografia, 
Tomografia Computadorizada, Endoscopia Digestiva, Patologia 
Clínica, Eletrocardiografia; 

• Serviços de logística: Central de material esterilizado, farmácia, 
serviço de nutrição e dietética, higienização, brigada de incêndio, 
engenharia clínica e hospitalar, lavanderia, almoxarifado, recepção, 
segurança, SAME, necrotério. 

• Diretoria da Unidade e suas respectivas coordenações; 

• Apoio Administrativo; 

• Ensino e pesquisa: 

• Centro de pesquisa, com: CEP – Comitê de Ética e 
Pesquisa, NESPI – Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Epidemiologia e Infectologia, realização de parceria com a 
FIOCRUZ. 

• Centro de estudos com salas de aula e auditório; 

• Memorial Couto Maia e Dom Rodrigo de Menezes; 

• COREME- Comissão de Residência Médica 

• Área externa: 
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• Áreas para estacionamento de funcionários, visitantes e 
ambulâncias, pátio de carga e descarga, área de urbanização e 
paisagismo, vias de acesso interno. 

 

ESCOPO 
 

i. Projeto e serviços de engenharia 

ii. Aquisição de Equipamentos, Mobiliário E TIC 

iii. Obra Civil e Instalações 

Serviços relacionados à construção, instalação e montagem dos diversos 
projetos técnicos de instalações e infraestrutura que compõe a Unidade 
Hospitalar.  

iv. Engenharia Clínica  

serviços relacionados à aquisição, instalação e manutenção de equipamentos 
de saúde e mobiliários necessários à operação da Unidade Hospitalar.  

v. Engenharia Hospitalar   

serviços relacionados à gestão e fornecimento de utilidades, como água, vapor, 
energia elétrica e gases, e aos processos de engenharia e manutenção predial 
da Unidade Hospitalar, contendo, entre outros, a gestão e zelo pelo consumo 
eficiente e racional dos recursos e manutenção de diversos equipamentos, 
mobiliários e outros. 

vi. Serviço Higienização Hospitalar 

• Limpeza  

serviço de limpeza e desinfecção de superfícies necessárias à operação da 
Unidade Hospitalar. 

• Controle de Pragas  

Serviços de controle integrado de pragas para a Unidade Hospitalar, em todas 
suas áreas internas e externas (definidas como área de influência do ICOM). 

• Gerenciamento de Resíduos 
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Gerenciamento de resíduos gerados nas dependências internas e externas, 
necessários à operação da Unidade Hospitalar. 

vii. Serviço de Lavanderia  

Fornecimento, disponibilização, processamento, armazenamento e 
acondicionamento de roupas, necessários à operação da Unidade Hospitalar 
considerando a reposição de peças. 

•  Camareira Hospitalar 

Serviço de camareira para distribuição e controle do enxoval e organização do 
ambiente do paciente necessário à operação da Unidade Hospitalar. 

viii. Serviço de Segurança 

Serviço relacionado ao gerenciamento e operação da segurança patrimonial, 
de pessoas e ao controle de acesso de Usuários às dependências da Unidade 
Hospitalar e sua interação com as forças de segurança pública. 

ix. Serviço de Maqueiros 

Serviço de transporte de paciente nas dependências (interna e externa), 
necessário à operação da Unidade Hospitalar. 

x. Serviço de Transporte 

Serviços relacionados ao gerenciamento, execução do transporte e 
manutenção dos veículos administrativos e ambulâncias da Unidade 
Hospitalar. 

xi. Serviço de Bombeiro Civil  

Serviço de bombeiro civil e brigada de incêndio para ações preventivas e de 
primeiro combate a incêndios necessários a Unidade Hospitalar 

xii. Serviço de Recepção 

Serviço de recepção de Usuários necessário para operação da Unidade 
Hospitalar. 

xiii. Serviço de Jardinagem 

Serviço de jardinagem nas áreas internas e externas da Unidade Hospitalar, 
delimitada na poligonal apresentada pelo Poder Concedente. 
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xiv. Serviço de Telefonia 

Serviço de atendimento e realização de chamadas telefônicas necessárias à 
operação da Unidade Hospitalar. 

xv. Serviço de Nutrição e Dietética 

Assistência nutricional restrita a produção e distribuição de alimentação para 
pacientes, acompanhantes, com determinação legal ou com indicação técnica, 
e colaboradores definidos pelo Poder Concedente, tais como: funcionários, 
servidores, residentes e estudantes, e eventos realizados na Unidade 
Hospitalar. 

xvi. Serviços de Mensageria 

Serviço responsável pelo registro e movimentação de correspondências e 
documentos interna e externamente a Unidade Hospitalar, mediante a 
utilização de sistema para a gestão e controle de informações mínimas como 
remetente, destinatário, data, prioridade e assunto. 

xvii. Serviços de Apoio Administrativo aos Serviços Assistenciais. 

Serviço responsável pelo apoio administrativo às unidades de internação, e das 
coordenações do Poder Concedente; 

xviii. Serviço de TIC, incluindo softwares de HIS e ERP 

Serviço de tecnologia de informação e comunicação provendo estrutura 
computacional adequada, hardwares, softwares, rede de comunicação, 
insumos, service desk, assim como realizando as intervenções técnicas 
necessárias ao funcionamento de todo o sistema. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

•••• O Plano de Negócios de Referência deverá, obrigatoriamente, ser 
apresentado em dois formatos:  

o planilha eletrônica, compatível com Microsoft Excel, com a apresentação 
dos dados e cálculos realizados, e  
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o processador de texto, com a apresentação do plano de negócios, o 
descritivo da modelagem realizada, premissas adotadas, racionais, entre 
outros.  

•••• Os valores deverão ser apresentados sempre em moeda local.  

•••• A planilha deverá considerar todo o período de CONCESSÃO, ou seja, 
21 anos e 4 (quatro) meses.  

•••• As demonstrações financeiras deverão ser apresentadas em 
periodicidade mínima anual.  

 

ESTRUTURA MÍNIMA DO PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA  

a. Demonstrações Financeiras mínimas  

•••• Demonstrações dos Resultados dos Exercícios anuais  

•••• Fluxo de Caixa ano a ano  

b. Premissas e racionais de cálculos mínimos  

Cronograma físico-financeiro  

•••• Planejamento de obras  

•••• Planejamento de início da operação das unidades  

Despesas de Capital (CAPEX) ou investimentos iniciais  

•••• Inicialização da SPE ou Setup 

•••• Licenças prévias  

•••• Projetos e estudos  

•••• Obra Civil  

Por natureza de custo  

•••• Equipamentos, Mobiliários e TIC 

Custos unitários por equipamento, mobiliário e 
Software  

•••• Outros  
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Reinvestimentos  

•••• Obra civil  

•••• Equipamentos  

•••• Outros  

Financiamento  

•••• Fontes de financiamento  

•••• Taxas de juros  

•••• Carência  

•••• Períodos de amortização  

Depreciação dos ativos  

Despesas Operacionais (OPEX)  

•••• Limpeza  

•••• Controle de Pragas  

•••• Gerenciamento de Resíduos 

•••• Serviço de Lavanderia  

•••• Serviço de Camareira Hospitalar 

•••• Serviço de Segurança 

•••• Serviço de Maqueiros 

•••• Serviço de Transporte 

•••• Serviço de Bombeiro Civil 

•••• Serviço de Recepção 

•••• Serviço de Jardinagem 

•••• Serviço de Telefonia 

•••• Serviço de Nutrição e Dietética 

•••• Serviços de Mensageria 
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•••• Serviços de Apoio Administrativo aos Serviços Assistenciais 

•••• Serviço de Engenharia Clínica 

•••• Serviço de Hospitalar 

•••• Serviço de TIC 

•••• Seguros  

•••• Administrativos / SPE  

•••• Help Desk 

•••• Outros  

Receitas  

•••• Contraprestação  

Tributos  

•••• Tributos sobre receita  

•••• Tributos sobre o lucro  

•••• Outros tributos  

•••• Despesas operacionais e despesas de capital – OPEX e 
CAPEX respectivamente – devem conter abertura detalhada 
para insumos de mão de obra.  

 

NATUREZA DO PLANO DE NEGÓCIOS DA ADJUDICATÁRIA 
O plano de negócios a ser apresentado pela adjudicatária é referencial e não 
tem o condão de vincular seus termos a supervenientes reequilíbrios 

contratuais porventura existentes. 

A recepção do plano de negócios pelo PODER CONCEDENTE não transfere a 
esse os riscos de viabilidade econômico-financeira da proposta apresentada, 
sendo de exclusiva responsabilidade dos proponentes a avaliação e 

consideração de todos os custos, despesas e ônus envolvidos na concessão.  
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Anexo IV: Análise de Orientação Prévia da Prefeitura Municipal de 
Salvador 

 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAÚDE 

COMISSÃO DE OUTORGA 
 

 

 

Edital de Concorrência Pública 08/2012  

Anexo V: Declaração de Isenção de Licença Ambiental para a UNIDADE 
HOSPITALAR 
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ANEXO VI – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, 

MERCADORIAS E FUTUROS 
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I N T R O D U Ç Ã O 
  
  

Este MANUAL, em caráter informativo e complementar ao Edital, 

apresenta instruções sobre a licitação para a Contratação de Serviço 

Público para Construção e Operação de Serviços não Assistenciais 

de Unidade Hospitalar do Estado da Bahia, Instituto Couto Maia, a 

ser realizado na modalidade de concorrência, no ambiente da 

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

Esclarece que a análise e a manutenção das garantias de proposta serão 

realizadas em conjunto pela Comissão de Outorga e pela 

BM&FBOVESPA, mas que o papel decisório compete apenas e tão 

somente à Comissão de Outorga. Apresenta, também, a organização pela 

BM&FBOVESPA das sessões públicas para recebimento e abertura de 

documentos bem como para condução da análise e julgamento das 

Propostas Econômicas Escritas, a realizar-se pela Comissão de Outorga 

com o apoio da BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275 – Centro 

– São Paulo.  

 
 

PREVALÊNCIA DO EDITAL 
  

Caso exista conflito entre as disposições deste documento e as do Edital, 

prevalecerá o disposto no Edital. 

  
  

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 
  

As definições utilizadas neste Manual de Procedimentos da Licitação são 

as mesmas aplicadas ao Edital em sua Parte II. Qualquer novo termo que 

porventura tenha sido usado neste Manual não substitui ou invalida os 

termos adotados pelo Edital, os quais sempre prevalecerão. 
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Adicionalmente, fica esclarecido o papel do representante da Corretora 

Credenciada como: 

Representante da Corretora Credenciada: pessoa(s) autorizada(s) a 

representar a Corretora Credenciada no momento da entrega de 

documentos e da Sessão Pública do Leilão, ou seja, nos atos praticados 

junto à BM&FBOVESPA. 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

A Concorrência será realizada com inversão de fases. Anteriormente à 

Sessão Pública do Leilão, observada a data estabelecida no cronograma 

da Licitação, deverão ser apresentados os envelopes de documentação 

da Proponente, conforme dispõe o item 7 do Edital. Depois de realizada a 

Sessão Pública do Leilão, serão analisados e julgados os Documentos de 

Qualificação somente das Proponentes classificadas nos três primeiros 

lugares, conforme determinações do Edital. 

 

COMO ESTÁ ORGANIZADO O MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
  

 

CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: Trata do 

recebimento dos volumes das vias referentes à Garantia da Proposta, 

Proposta Econômica Escrita e Documentos de Qualificação junto à 

BM&FBOVESPA.  

CAPÍTULO 2 – GARANTIAS DE PROPOSTA: Apresenta os 

procedimentos necessários para o aporte junto à BM&FBOVESPA das 

Garantias da Proposta aceitas . 
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CAPÍTULO 3 – SESSÕES PÚBLICAS: Descreve como serão conduzidas 

as Sessões Públicas. 

CAPÍTULO 4 – REMUNERAÇÃO DA BM&FBOVESPA: Explica como 

deverá se dar o pagamento da remuneração devida à BM&FBOVESPA 

pela Proponente vencedora da Licitação. 

APÊNDICES – Modelos que deverão ser utilizados para apresentação em 

conjunto com o volume das Garantias. 
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C A P Í T U L O  1 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
 

Nos termos do Edital, inclui-se, entre as obrigações da fase anterior à 

Licitação, a entrega dos envelopes mencionados no item 7 do Edital, bem 

como análise e julgamento da Garantia da Proposta. 

Os interessados deverão apresentar 3 (três) volumes de documentação: 

(i) VOLUME 1 – GARANTIA DA PROPOSTA 

(ii) VOLUME 2 – PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA 

(iii) VOLUME 3 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

Todos os volumes deverão ser apresentados em 3 (três) vias idênticas, 

uma das quais permanecerá arquivada na BM&FBOVESPA. Toda a 

documentação, com exceção da Garantia da Proposta, poderá ser 

apresentada em suas vias originais ou como cópias autenticadas. A 

Garantia da Proposta, nas modalidades de fiança bancária ou apólice de 

seguro, deverá estar, impreterivelmente, em suas vias originais na 

primeira via do Volume 1. Todos os volumes deverão estar de acordo com 

as orientações constantes do Edital. 

Todos os 3 (três) volumes devem ser entregues ao mesmo tempo e por 

Representante da Corretora Credenciada que representará a Proponente 

na Licitação. 

A BM&FBOVESPA poderá comprovar a delegação de poderes do 

Representante da Corretora Credenciada com base em suas informações 

cadastrais próprias. Deverão ser respeitadas as atribuições de poder que 

cada Corretora Credenciada delimitou aos seus membros para que o 

Representante da Corretora Credenciada possa atuar em nome dela no 

processo. 

O Representante da Corretora Credenciada poderá ser pessoa que já 

tenha poderes para atuar junto à BM&FBOVESPA em processos do 
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gênero, mas deverá atentar para a possível necessidade de assinaturas 

conjuntas de duas ou mais pessoas. O Representante da Corretora 

Credenciada poderá atuar de forma isolada, desde que definido em 

procuração especialmente criada para tal fim. 

 
  

LOCAL DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS  
 

A entrega dos documentos deverá ser feita junto à BM&FBOVESPA pelas 

CORRETORAS CREDENCIADAS, representantes dos Proponentes, 

conforme instruções constantes na parte III, item 7 do EDITAL.  

ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 
BM&FBOVESPA  
RUA XV DE NOVEMBRO, 275 - 1° ANDAR - CENTRO 
SÃO PAULO – SP  
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Os documentos devem ser apresentados em cada um dos volumes 

conforme exigido pelo Edital. Deve-se atentar para que cada volume 

contenha os documentos corretos, uma vez que serão abertos em 

momentos distintos ao longo do processo. 

A BVMF verificará a delegação de poderes do Representante da 

Corretora Credenciada. Caso o cadastro não esteja atualizado, o 

representante da Corretora deverá apresentar, fora de qualquer envelope, 

os documentos que comprovem a delegação de poderes para que exerça 

a representação da Corretora Credenciada. 
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Os documentos devem estar dispostos da seguinte forma: 

  

VOLUME 1 
GARANTIA DA 
PROPOSTA  

VOLUME 2 
PROPOSTA 
ECONÔMICA 
ESCRITA 

VOLUME 3 
DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO 

Comprovação dos 
poderes de 
representação dos 
Representantes 
Credenciados 
- Procuração (modelo 
11 do Edital) 
- Comprovação dos 
poderes dos 
outorgantes da 
procuração 

Carta de 
apresentação da 
Proposta Econômica 
Escrita conforme 
modelo do Modelo 5 
do Edital 

Carta de 
Apresentação dos 
Documentos de 
Qualificação conforme 
modelo do Modelo 6 
do Edital 

Contrato de 
intermediação com a 
Corretora de Valores 
(modelo do Manual) e 
comprovação de 
poderes 

 

Compromisso de 
pagamento de 
Emolumentos 
(modelo do Manual) e 
comprovação de 
poderes 

Declaração de aporte 
de garantias na forma 
de títulos da dívida 
pública ou dinheiro; 
ou 

C
O
N
S
Ó
R
C
IO
 

P
R
O
P
O
N
E
N
T
E
 IN

D
IV
ID
U
A
L
 

Apólice de seguro 
garantia (respeitados 
os termos do Modelo 
2 do Edital) em 
conjunto com 
documentos de 
comprovação de 
poderes da instituição 
emissora (originais); 
ou 

 

Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato 
social em vigor com a 
última alteração 
arquivada no 
respectivo órgão de 
registro (item 11.2.1 
do Edital) 
Prova de eleição dos 
administradores da 
Proponente, 
devidamente 
registrada (item 
11.2.1 do Edital) 
Balanço patrimonial e 
demonstrações 
contábeis do exercício 
findo em 31/12/2011 
(item 11.2.2 do 
Edital) 
- Prova de inscrição 
no CNPJ  
- Prova de inscrição 
no Cadastro de 
Contribuintes 
Municipal e/ou 
Estadual 
- Prova de 
regularidade com o 
FGTS 
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Fiança bancária 
(respeitados os 
termos do Modelo 3 
do Edital) em 
conjunto com 
documentos de 
comprovação de 
poderes da instituição 
emissora (originais) 

- Prova de 
regularidade com a 
Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal, 
- Prova de 
inexistência de 
débitos perante a 
Justiça do Trabalho. 
(item 11.2.3 do 
Edital) 
- Modelo 7 do Edital 
- Modelo 8 do Edital 
- Modelo 9 do Edital 
- Modelo 10 do Edital 
- Minuta do Estatuto 
social da SPE a ser 
criada 
- Minuta de acordo de 
acionistas da SPE 
(item 11.2.4 e 
seguintes do Edital) 
 

Documento exigidos 
na forma do Modelo 

12 do Edital   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de 
Compromisso de 
Subcontratação 
conforme modelo do 
Modelo 4 do Edital 

Termo de 
compromisso de 
constituição de 
consórcio com 
conteúdo mínimo 
estabelecido no item 
11.6 do Edital 

 

Termo de 
compromisso de 
constituição de 
consórcio com 
conteúdo mínimo 
estabelecido no item 
11.6 do Edital 

  

Comprovação dos 
poderes de 
representação dos 
Representantes 
Credenciados 
- Procuração da 
empresa líder (modelo 
11 do Anexo 1 do 
Edital) 
- Procuração das 
consorciadas (modelo 
11 do Anexo 1 do 
Edital) 
- Comprovação dos 
poderes dos 
outorgantes das 
procurações 
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PROPONENTES PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Além da documentação citada acima, as Proponentes que sejam previdência 

complementar aberta ou fechada deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 

VOLUME 1 
GARANTIA DA 
PROPOSTA  

VOLUME 2 
PROPOSTA 
ECONÔMICA 
ESCRITA 

VOLUME 3 
DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO 

P
R
O
P
O
N
E
N
T
E
S
  

P
R
E
V
ID
Ê
N
C
IA
 

C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
 

  

Comprovação de 
autorização para 
constituição e 
funcionamento de 
entidade de previdência 
complementar 
(item 11.4 do Edital) 

 

PROPONENTES FUNDO DE INVESTIMENTO 

Além da documentação citada acima, as Proponentes que sejam fundos de 

investimento deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

 

 

 

 

VOLUME 1 
GARANTIA DA 
PROPOSTA  

VOLUME 2 
PROPOSTA 
ECONÔMICA 
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Documentos de 
comprovação de registro 
e gestão de fundos de 
investimento (item 11.5 
do Edital) 
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PROPONENTES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Além da documentação citada acima, as Proponentes que sejam instituições 

financeiras deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

 

VOLUME 1 
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VOLUME 3 
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Comprovação de 
autorização de 
funcionamento como 
instituição financeira 
(item 11.3 do Edital) 

 

RELAÇÃO ENTRE CORRETORA E PROPONENTES 
  

A Proponente que vier a participar da Licitação deverá firmar contrato com 

uma Corretora Credenciada para a intermediação junto à 

BM&FBOVESPA. A Corretora Credenciada atuará, principalmente, no 

momento da entrega de documentos, como intermediador dos processos, 

bem como na Sessão Pública do Leilão. Além disso, a Corretora 

Credenciada representará a Proponente, caso esta seja a vencedora, no 

ato de pagamento da remuneração devida à BM&FBOVESPA.  

 
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE A CORRETORA CREDENCIADA E A 
PROPONENTE 

As cláusulas mínimas do instrumento de vinculação jurídica entre a 

Proponente e a Corretora Credenciada são apresentadas no Apêndice 

deste Manual de Procedimentos da Licitação. O contrato, entretanto, 

poderá conter cláusulas adicionais que as partes julguem convenientes. 

Poderá ser firmado um contrato entre todos os integrantes da Proponente 

(em caso de Consórcio) com a Corretora Credenciada, ou contratos 
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individuais entre cada integrante do Consórcio e a Corretora Credenciada. 

Cópia(s) autenticada(s) deste(s) contrato(s), devidamente assinado(s) 

pelas partes e com as firmas dos signatários reconhecidas, deverá(ão) 

ser encaminhados à BM&FBOVESPA como parte do Volume 1 da 

documentação. 

 
COMPROMISSO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À BM&FBOVESPA 

A(s) Corretora(s) Credenciada(s) que vier(em) a representar uma 

Proponente junto à BM&FBOVESPA para a Licitação deverá(ão) enviar 

documento onde manifeste(m) formalmente seu compromisso de 

pagamento da remuneração devida à BM&FBOVESPA. O modelo deste 

documento é apresentado no Apêndice deste Manual de Procedimentos 

da Licitação, e deverá ser entregue em conjunto com os demais 

documentos do Volume 1. O documento deve ser assinado por 

representante(s) da Corretora Credenciada que comprovadamente 

tenha(m) poderes para tanto. 

 
 
GARANTIA DA PROPOSTA 

 Em conjunto com os documentos supracitados, o Volume 1 da 

documentação deverá trazer a Garantia da Proposta na modalidade 

escolhida pela Proponente dentre aquelas possíveis segundo o Edital. 

Todas as determinações quanto ao aporte de Garantias da Proposta são 

apresentadas no Capítulo 2 deste Manual. 

 

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Os volumes de documentação serão recebidos no dia 21 de janeiro de 

2013. A documentação será entregue na BM&FBOVESPA situado à Rua 

XV de Novembro, 275 – 1º andar – Centro – São Paulo – SP. 

 Sob nenhuma hipótese será aberto qualquer dos volumes da 

documentação no momento da entrega. Caso o sistema de cadastro 
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da BM&FBOVESPA não esteja atualizado e precise ser apresentado, 

todo e qualquer documento de comprovação de poderes por parte da 

Corretora de Valores deverá estar à parte dos volumes lacrados. 

No dia da Sessão Pública de Abertura da Garantia de Proposta irá ocorrer 

a abertura e rubrica dos documentos contidos no Volume 1. Nenhum 

outro documento será analisado na Sessão Pública de Abertura da 

Garantia de Proposta. Dentro do prazo estabelecido a Comissão de 

Outorga informará o resultado da análise das Garantias da Proposta. 
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C A P Í T U L O  2 

GARANTIA DA PROPOSTA 

 

A Garantia de Proposta deverá fazer parte da documentação apresentada 

no Volume 1. Conforme definido pelo item 9 do Edital, as Proponentes 

interessadas em participar do certame devem aportar garantias junto à 

BM&FBOVESPA no valor mínimo de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 

quinhentos reais). 

A Garantia da Proposta pode ser aportada nas seguintes modalidades: 

o CAUÇÃO EM DINHEIRO – Depósito em conta indicada pela 
BM&FBOVESPA; 

o SEGURO GARANTIA – Apólice emitida por entidade 
capacitada segundo os critérios estabelecidos no Modelo 2 do 
Anexo 1 do Edital.  

o FIANÇA BANCÁRIA – Carta de fiança emitida por entidade 
capacitada segundo os critérios estabelecidos no Modelo 3 do 
Anexo 1 do Edital. 

o TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – Aporte eletrônico por 
intermédio da Corretora em que a Proponente seja 
cadastrada, segundo procedimentos específicos descritos 
abaixo. 

Após a devida verificação dos documentos e garantias apresentadas, a 

BM&FBOVESPA informará à Comissão de Outorga sobre a regularidade 

ou não da das Garantias da Proposta aportadas pelas Proponentes. 

Caberá à Comissão de Outorga a decisão final sobre a aceitação de cada 

Proponente para participação na Licitação. 

A qualquer momento do processo até o prazo final de apresentação dos 

Documentos de Qualificação, todos os interessados poderão esclarecer 

dúvidas pelo endereço eletrônico leiloes@bmfbovespa.com.br. 

 
 
PROCEDIMENTO DE APORTE DE GARANTIA DE PROPOSTA 
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REGRAS APLICÁVEIS A TODAS AS MODALIDADES DE GARANTIAS 

ACEITAS 

Sempre que houver necessidade, a BM&FBOVESPA contatará a 

Corretora Credenciada para assuntos relacionados à Garantia da 

Proposta. Esta, por sua vez deverá comunicar-se com a PROPONENTE. 

As Proponentes estão obrigadas a realizar depósito de garantias 

específico para a participação da Licitação.  

Eventuais garantias depositadas junto a BM&FBOVESPA para outras 

operações dessas Corretoras Credenciadas não integram as garantias da 

Licitação. 

A BM&FBOVESPA somente efetuará qualquer movimentação das 

Garantias da Proposta depositadas com ordem expressa e formal da 

Comissão de Outorga. 

 
SUBSTITUIÇÃO 

Após a data e horário limite para depósito da Garantia da Proposta, as 

garantias depositadas poderão ser substituídas por outras garantias 

aceitas conforme previsto no Edital e refletido neste Manual. 

A BM&FBOVESPA somente procederá à devolução das garantias 

substituídas após a efetivação do depósito das garantias substitutas. 

 
PRAZO 

A Garantia de Proposta deverá vigorar, no prazo igual ou maior a 180 

(cento e oitenta) dias a contar do último dia do Período de Recebimento 

dos Envelopes, ou seja deverá vigorar até 18 de julho de 2013, inclusive. 

Se necessário, a Proponente deverá prorrogar o prazo da Garantia da 

Proposta, 20 (vinte) dias úteis antes do seu vencimento.  

A Garantia da Proposta deverá ser substituída pela Garantia de Execução 

do Contrato, nos termos da cláusula 19 da Minuta do Contrato, pela 

Proponente vencedora. A Proponente vencedora deverá apresentar a 
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Garantia de Execução do Contrato diretamente à SESAB, e não à 

BM&FBOVESPA. 

Todas as garantias aportadas serão devolvidas em até 15 (quinze) dias 

após a assinatura do Contrato, inclusive para a Proponente declarada 

vencedora. A devolução ocorrerá também por intermédio da Corretora 

Credenciada que a representou.  

 
 
 

REAIS (R$) 
  

A Proponente que optar por apresentar a Garantia da Proposta sob a 

forma de caução em dinheiro deverá enviar um e-mail para 

leiloes@bvmf.com.br com a solicitação de orientações para a realização 

do depósito. 

Com base nas informações recebidas, a Proponente, por meio ou não de 

sua Corretora Credenciada, deverá efetuar e ter o seu depósito 

confirmado pela BM&FBOVESPA até o limite da data e horário 

determinado no cronograma. Não serão considerados válidos aportes de 

garantias que porventura venham a se confirmar além do prazo 

determinado. 

Em virtude do prazo de compensação, somente serão consideradas como 

garantias válidas e aceitas, os recursos confirmados e disponíveis na 

BM&FBOVESPA até às 14h00 do dia 21 de janeiro de 2013. Portanto, 

débitos pendentes de compensação ou confirmação bancária não serão 

considerados como garantia válida. 

 
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 
  

As Proponentes detentoras de carteira própria de Títulos Públicos 

Federais deverão proceder ao seu depósito em garantia mediante a 

transferência desses títulos, no Sistema Especial de Liquidação e 
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Custódia - SELIC, para a conta mantida pela BM&FBOVESPA naquele 

Sistema. 

Em caso de depósito em títulos públicos, as Corretoras deverão realizar o 

depósito das garantias utilizando-se do CGA - o Sistema de Garantias da 

BM&FBOVESPA. 

 

TÍTULOS ACEITOS 

Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT); 

Letras do Tesouro Nacional (LTN); e 

Notas do Tesouro Nacional (NTN), séries B, C e F somente. 

VALORAÇÃO 

Os Títulos Públicos, transferidos para a conta de garantia da 

BM&FBOVESPA, serão valorados diariamente pelo seu valor econômico, 

conforme apurado pela BM&FBOVESPA. Casos omissos serão tratados 

diretamente pela Comissão de Outorga. A BM&FBOVESPA poderá 

informar a SESAB, a qualquer momento sobre a necessidade da 

recomposição de títulos com a intenção de manter inalterado o valor 

exigido pelo Edital para as garantias de cada lote. 

Em virtude dos prazos de transferência do SELIC, somente serão aceitos 

como garantia, títulos disponíveis sob guarda da BM&FBOVESPA, 

naquele sistema, até às 14h00 do dia 21 de janeiro de 2013. 

COMO FAZER O BLOQUEIO DOS TÍTULOS 

O bloqueio de Títulos Públicos Federais será feito mediante a seguinte 

rotina: 

a) A Proponente solicitará à Instituição Financeira a que esteja 

vinculada sua posição de títulos no SELIC, que esta providencie a 

transferência junto ao sistema para a BM&FBOVESPA. 

b) A Instituição Financeira providenciará no SELIC a execução do 

comando de Transferência. 
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c) A Corretora Credenciada enviará para a BM&FBOVESPA, as 

informações sobre os títulos que estão sendo transferidos. A 

BM&FBOVESPA providenciará a correspondência do lançamento no 

SELIC e acompanhará a sua atualização para poder confirmar o 

depósito no Sistema de Garantias. 

 

SEGURO GARANTIA 
  

Serão aceitos seguros garantia emitidos a favor das Proponentes por 

instituições seguradoras, desde que a apólice correspondente indique a 

SESAB como beneficiária e sejam respeitadas as diretrizes do Modelo 2 

Anexo 1 do Edital. 

MOEDA 

As apólices de seguro garantia devem ser emitidas em moeda corrente 

nacional (Reais). 

DOCUMENTAÇÃO 

Deverão acompanhar a apólice do seguro garantia, em suas vias originais 

ou cópias autenticadas, os documentos comprobatórios da condição de 

representante(s) legal(is) do segurador, em especial do Contrato ou 

Estatuto Social, da ata da assembleia ou documento societário de eleição 

do(s) representante(s) legal(is) e, se for o caso, procuração. Em caso de 

dúvida sobre sua validade, o interessado deverá consultar previamente a 

BM&FBOVESPA pelo e-mail leiloes@bmfbovespa.com.br. 

IMPORTANTE: Independente de a apólice de seguro garantia contar ou 

não com a certificação digital de assinaturas, deve SEMPRE ser 

acompanhada dos documentos exigidos no parágrafo anterior em suas 

vias físicas originais ou cópias autenticadas. 

CONSÓRCIOS 

Se a Proponente não for individual, o seguro-garantia poderá ser 

apresentado:  
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a. em nome de somente uma das pessoas jurídicas devidamente 

constituídas pertencentes ao consórcio; ou 

b. em apólices de seguro distintas em nome de cada uma das 

consorciadas. 

Em todos os casos o nome do consórcio e a designação de seus 

membros devem constar na descrição da apólice. 

Em hipótese alguma serão aceitas apólices em nome de consórcios que 

não estejam juridicamente constituídos. 

FORMA 

A forma e o conteúdo da apólice de seguro garantia deverão ser 

apresentados conforme as condições vigentes estipuladas pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao 

Ministério da Fazenda. No entanto, poderão ser objeto de mudanças ou 

adaptações, desde que previamente apreciadas e aprovadas pela 

BM&FBOVESPA. 

COMO FAZER O DEPÓSITO NA BM&FBOVESPA 

O depósito de seguro garantia será feito mediante a seguinte rotina: 

a) A PROPONENTE solicitará à instituição seguradora de sua 

preferência, observados os critérios estipulados no Edital, a 

emissão de apólice de seguro garantia; 

b) A Corretora Credenciada entregará à BM&FBOVESPA, lacrada no 

Volume 1 da documentação, a apólice do seguro garantia, que deve 

ter a firma do(s) representante(s) legal(is) do segurador 

reconhecida. Toda e qualquer apólice, com ou sem certificação 

digital de assinaturas, deverá estar acompanhada do Contrato ou 

Estatuto Social do segurador, da ata da assembléia ou documento 

societário de eleição do(s) representante(s) legal(is) e, se for o caso, 

procuração outorgando-lhe os poderes para assinatura da apólice; 

c) A BM&FBOVESPA verificará se a documentação está correta e 
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confirmará a exatidão do aporte à Comissão de Outorga. 

 
 

FIANÇA BANCÁRIA  
  

Serão aceitas cartas de fiança bancária emitidas a favor das Proponentes 

por bancos comerciais, de investimento e múltiplos, redigidas de acordo 

com as exigências estabelecidas no Modelo 3 Anexo 1 do Edital. 

MOEDA 

As cartas de fiança deverão ser emitidas em moeda corrente nacional 

(Reais). 

DOCUMENTAÇÃO 

Deverão acompanhar a carta de fiança os documentos comprobatórios da 

condição de representante(s) legal(is) do fiador, sempre em suas vias 

originais ou cópias autenticadas. Esses documentos podem variar e, em 

caso de dúvida sobre sua validade, o interessado deverá consultar a 

BM&FBOVESPA pelo e-mail leiloes@bmfbovespa.com.br. 

CONSÓRCIOS 

Se a Proponente não for individual, a carta de fiança poderá ser 

apresentada:  

c. em nome de somente uma das pessoas jurídicas devidamente 

constituídas pertencentes ao consórcio; ou 

d. em cartas de fiança distintas em nome de cada uma das 

consorciadas. 

Em todos os casos o nome do consórcio e a designação de seus 

membros deverá constar na descrição da carta de fiança. 

Em hipótese alguma serão aceitas cartas de fiança em nome de 

consórcios que não estejam juridicamente constituídos. 

LIMITES 
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As instituições fiadoras deverão observar, especialmente, as vedações 

consubstanciadas no MNI, Manual de Normas e Instruções do Banco 

Central do Brasil, quanto aos limites de endividamento e diversificação do 

risco. 

FORMA 

A forma e o conteúdo das cartas de fiança deverão obedecer as 

exigências do Anexo 3 do Edital e as regras da UCP (Uniform Customs 

and Practice Documentary Credits), mas poderão ser objeto de mudanças 

ou adaptações, desde que previamente apreciadas e aprovadas pela 

BM&FBOVESPA e pela Comissão de Outorga. 

As cartas de fiança internacionais deverão ser notarizadas e 

consularizadas, podendo este procedimento vir a ser substituído pelo 

abono das assinaturas, no Brasil, por uma instituição financeira autorizada 

pela BM&FBOVESPA. 

As cartas de fiança internacionais deverão indicar Banco correspondente 

com filial na praça financeira de São Paulo. O Banco correspondente 

deverá validar a emissão da carta, por meio de comunicação à 

BM&FBOVESPA, pelo sistema EMVIA. O mesmo procedimento deverá 

ser adotado pelo Banco local emissor de carta de fiança. 

COMO FAZER O DEPÓSITO NA BM&FBOVESPA 

O depósito de carta de fiança será feito mediante a seguinte rotina: 

a) A Proponente solicitará à instituição de sua preferência, observados 

os critérios estipulados no item anterior, a emissão de carta de 

fiança, observando as exigências do Anexo 3 do Edital; 

b) A Proponente ou a Corretora Credenciada entregará à 

BM&FBOVESPA, dentro do Volume 1, a via original da fiança-

bancária, que deve ter a firma do(s) representante(s) legal(is) do 

fiador reconhecida(s), ata da assembleia que elegeu os 

administradores, estatuto e procuração do fiador ou documentos 

comprobatórios equivalentes; 
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c) A BM&FBOVESPA verificará se a documentação está correta e 

confirmará a exatidão do aporte à Comissão de Outorga. 

 

MANUTENÇÃO DA GARANTIA 
  

A valoração das garantias estabelecidas com base no depósito das 

mesmas poderá vir a ser revista, pela BM&FBOVESPA, caso esta julgue 

que quaisquer destas sofreram ou estão por sofrer uma deterioração no 

valor ou na qualidade. 

Neste caso, a BM&FBOVESPA informará a Comissão de Outorga, que estabelecerá 

um prazo para que a Proponente promova reforço ou a substituição da Garantia da 

Proposta 

 
AVALIAÇÃO DE GARANTIAS 

 

Nenhum dos volumes da documentação entregue pelas Proponentes será 

aberto durante o Período de Recebimento dos Envelopes, conforme 

estipulado pelo cronograma. Durante a Sessão Pública de Abertura da 

Garantia de Proposta , conforme descrito no próximo capítulo, não será 

feito juízo de valor sobre a qualidade das Garantias de Proposta 

entregues. Toda e qualquer análise somente será feita após a citada 

sessão pública e o resultado dessa análise será divulgado em data 

oportuna pela Comissão de Outorga. 
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C A P Í T U L O  3 

SESSÕES PÚBLICAS 
 

Durante o processo de licitação serão feitas três sessões públicas com a 

participação das Proponentes: 

(i) Sessão Pública de Abertura da Garantia de Proposta; 

(ii) Sessão Pública do Leilão e 

(iii) Sessão Pública de abertura dos Documentos de Qualificação 

das Proponentes classificadas nos três primeiros lugares. 

A seguir serão explicadas as atividades programadas para cada uma 

dessas etapas. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA GARANTIA DE 
PROPOSTA 

Após o encerramento do prazo para entrega dos volumes de 

documentação, às 14h00 do dia 21 de janeiro de 2013, é prevista pelo 

cronograma uma Sessão Pública de Abertura da Garantia de Proposta, às 

14h30 do mesmo dia 21 de janeiro de 2013. 

A Sessão Pública de Abertura da Garantia de Proposta será conduzida 

pela Comissão de Outorga com apoio e nas dependências da 

BM&FBOVESPA, situada à Rua XV de Novembro, 275 – 1º andar – 

Centro – São Paulo – SP. As Proponentes e suas respectivas Corretoras 

Credenciadas deverão se identificar corretamente ao acessar o ambiente 

da Sessão Pública. 

Após a abertura da Sessão Pública serão informadas as Proponentes que 

protocolaram a entrega dos documentos exigidos pelo Edital. Será aberto 

publicamente o Volume 1 de cada uma das Proponentes.  
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Todas as Proponentes com documentos entregues poderão, neste 

momento, rubricar as vias de toda a documentação constante dos 

Volumes 1 de todas as Proponentes participantes. 

A Comissão de Outorga e a BM&FBOVESPA não procederão à análise 

de nenhum dos documentos entregues e abertos no momento da Sessão 

Pública. Nenhum outro Volume, além do Volume 1, será aberto nesse 

momento. 

O resultado da avaliação será divulgado em data prevista no cronograma. 

Uma vez divulgada a decisão de julgamento da Garantia da Proposta 

ficam abertos os prazos para recursos e impugnações previstos no 

cronograma. 

 

SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 

 

Serão classificadas para participar da Sessão Pública do Leilão, podendo 

apresentar lances em viva voz, as Proponentes cujo valor de 

Contraprestação Anual Máxima consignado em sua Proposta Econômica 

Escrita seja, até 20% (vinte por cento) maior do que o menor valor de 

Contraprestação Anual Máxima dentre todas as Propostas Econômicas 

Escritas apresentadas. 

A Sessão Pública será conduzida pela BM&FBOVESPA em suas 

dependências, segundo os ditames do Edital. O Diretor da Sessão 

Pública, designado pela BM&FBOVESPA, iniciará a Sessão Pública 

oferecendo as informações necessárias para a condução e o bom 

entendimento do processo. Em seguida, solicitará à Comissão de Outorga 

os Volumes 2 – PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA de cada Proponente 

apta a participar da Sessão Pública do Leilão. 

LANCES EM VIVA VOZ 
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Uma vez apuradas e conhecidas todas as Propostas Econômicas 

Escritas, serão classificadas para lances em viva voz todas as 

Proponentes cujo valor de Contraprestação Anual Máxima seja até 20% 

(vinte por cento) maior do que o menor valor de Contraprestação Anual 

Máxima dentre todas as Propostas Econômicas Escritas apresentadas. 

Todo e qualquer lance à viva voz somente poderá ser proferido pelo 

Representante da Corretora Credenciada da Proponente. 

O Diretor da Sessão Pública do Leilão convidará as Corretoras 

Credenciadas das Proponentes classificadas para a etapa de viva voz a 

ofertar lances. Somente serão aceitos lances que sejam inferiores ao 

menor lance anterior. 

Se duas os mais Proponentes apresentarem Propostas Econômicas 

Escritas de igual valor, a ordem de propositura de lances será feita por 

sorteio, cabendo à primeira Proponente sorteada realizar o primeiro lance. 

A critério do Diretor da Sessão Pública do Leilão, poderão ser fixados 

intervalos mínimos de valores. 

Quando não mais houver mais interesse de nenhuma Proponente em 

proferir novos lances a viva voz, o Diretor da Sessão Pública do Leilão 

declarará essa encerrada e será considerada vencedora aquela 

Proponente que apresentar até este momento o menor valor da 

Contraprestação Anual Máxima. 

 
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 

Uma vez encerrada a Sessão Pública do Leilão, a Comissão de Outorga 

procederá à publicação do resultado e será aberto o prazo para 

interposição de recursos e impugnações. 

Uma vez tratados todos os recursos e impugnações, serão abertos os 

Documentos de Qualificação dos três primeiros classificados proceder-se-

á à análise de seus documentos, conforme descrito a seguir.  
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C A P Í T U L O  4 

DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À BM&FBOVESPA  

 

ORIENTAÇÕES PARA O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA 
BM&FBOVESPA 

A qualquer momento após a homologação do resultado da Licitação, mas 

impreterivelmente antes da assinatura do Contrato, a Proponente 

vencedora, entre outras obrigações, deverá pagar o montante de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil Reais) a título de remuneração da 

BM&FBOVESPA. 

Dentro do prazo estabelecido, a BM&FBOVESPA emitirá boleto de 

cobrança bancária contra a Corretora Credenciada, a Proponente deverá 

transferir os recursos à Corretora Credenciada que a representou e esta 

efetuará o pagamento junto à BM&FBOVESPA. 

Quando for confirmado o recebimento dos recursos, a BM&FBOVESPA 

emitirá uma declaração confirmando o pagamento pela Proponente 

vencedora para que esta o apresente junto à SESAB para assinatura do 

CONTRATO. 
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C A P Í T U L O  5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica esclarecido que a BM&FBOVESPA não garante o cumprimento de nenhuma 

obrigação do licitante ou de qualquer dos participantes da LICITAÇÃO ou adjudicatárias 

do objeto da LICITAÇÃO, permanecendo a BM&FBOVESPA isenta de qualquer risco 

patrimonial decorrente da LICITAÇÃO, não assumindo posição de contraparte garantidora 

ou de substituta de qualquer parte inadimplente. 
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APÊNDICES 

CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CORRETORA-PROPONENTE 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 
ASSISTENCIAS NA UNIDADE HOSPITALAR 

 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Sociedade Corretora, 
___________________(denominação 
social)_______________________________,tendo sede social à   
_____________________, estabelecida nesta cidade na 
___________________, CNPJ nº. 
_______________________________________, neste ato por seu(s) 
representante(s) legal(is), infra-assinado(s), doravante designada de 
CORRETORA, e o(s)___________________________________ 
_______________(cliente(s))_________________________, devidamente 
inscrito(s) nos termos do Manual de Procedimentos para a Licitação para a 
Contratação de Concessão para Prestação de Serviços Não Assistenciais na 
Unidade Hospitalar, publicado pela BM&FBOVESPA doravante designado(s) 
de PROPONENTE, têm como justo e contratado o presente Contrato de 
Concessão para Prestação de Serviços Não Assistenciais na Unidade 
Hospitalar, que ter por objeto ainda, o bloqueio de garantias pela 
BM&FBOVESPA, por conta e ordem da Secretaria da Saúde do Estado da 
Saúde, nos termos do Manual de Procedimentos e nas cláusulas e condições 
estabelecidas a seguir: 
 
1. A CORRETORA obriga-se, de forma exclusiva, a executar, por conta e 
ordem da PROPONENTE, os lances que forem transmitidos por estes, na 
Licitação para a Contratação de Concessão para Prestação de Serviços Não 
Assistenciais na Unidade Hospitalar, mediante Licitação a realizar-se na forma 
prevista no Edital e Manual de Procedimentos. 
 
1.1. O preço e condições para a Licitação serão transmitidos pelo 
PROPONENTE à CORRETORA, mediante assinatura de formulário próprio, 
que para todos os efeitos será parte integrante e indivisível deste Contrato. 
 
1.2. A PROPONENTE reconhece plenamente seu compromisso de observar as 
obrigações especiais dispostas no Edital nº. 008/2012 – SESAB, atendendo 
aos seus prazos, formas e condições que lhe serão peculiares, caso torne-se 
vencedor do objeto da Licitação. 
 
2. A PROPONENTE declara conhecer e acatar sem ressalvas, todos os atos 
normativos expedidos pela COMISSÃO DE OUTORGA da SESAB, os termos 
e condições do Edital nº. 008/2012 - SESAB, sem prejuízo de outros 
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documentos que venham a ser divulgados e/ou publicados em cumprimento ao 
Edital nº. 008/2012 - SESAB, inclusive o Manual de Procedimentos, a fim de 
tornar possível o cumprimento deste Contrato, com a plena liquidação das 
obrigações decorrentes da Licitação. 
 
2.1. Fica ressalvado, assim, que os atos normativos e documentos 
mencionados neste item 2, passam, para todos os fins, a fazer parte integrante 
deste Contrato, adotando-se-lhes os mesmos significados das expressões 
enumeradas no Edital nº. 008/2012 - SESAB e no Manual de Procedimentos. 
 
2.2. A PROPONENTE declara, igualmente, estar ciente de que o cronograma, 
as normas e os procedimentos para Contratação das Concessões para 
Contratação de Concessão para Prestação de Serviços Não Assistenciais na 
Unidade Hospitalar, inclusive suas condições, estão sujeitas a alterações 
emanadas pela COMISSÃO DE OUTORGA da SESAB, inclusive por 
intermédio da BM&FBOVESPA. Assim, toda e qualquer alteração que vier a 
ocorrer naquelas normas será comunicada pela CORRETORA à 
PROPONENTE, passando para todos os fins a fazer parte integrante deste 
Contrato, e aplicando-se-lhe, automaticamente, suas disposições aos 
procedimentos da Licitação e à sua liquidação. 
 
3. A PROPONENTE se compromete a entregar à CORRETORA, até a data 
que vier a ser fixada pela BM&FBOVESPA, os ativos aceitos como meios de 
pagamento e/ou garantias necessários a Licitação, nos termos do Manual de 
Procedimentos, bem como os documentos comprobatórios da disponibilidade 
para imediata liberação destes diversos ativos e garantias. 
 
4. A PROPONENTE autoriza, desde já, para os fins deste item, o bloqueio 
compulsório, pela BM&FBOVESPA de Reais e ativos aceitos como garantia 
constantes do Manual de Procedimentos de acordo com as condições de 
utilização dos aludidos ativos.  A BM&FBOVESPA, por conta e ordem da 
SESAB e por força da presente e expressa autorização, poderá proceder à 
execução das garantias depositadas de acordo com o disposto no item 9.1.9 do 
Edital nº. 008/2012 - SESAB e no Manual de Procedimentos. A execução de 
tais garantias será feita mediante a alienação e/ou prática de qualquer outro 
ato, sob a forma e pelo modo inclusive extrajudicial, que, a critério da SESAB, 
for mais eficaz para obtenção dos recursos necessários à boa liquidação da 
Licitação. 
 
4.1. Na hipótese de, na data prevista, a PROPONENTE deixar de assinar o 
Contrato de Concessão, esta perderá a garantia de Proposta em favor da 
SESAB, de acordo com o disposto no item 16.6.1 do Edital nº. 008/2012 - 
SESAB. 
 
4.2. A taxa de corretagem percebida pela CORRETORA, para a realização de 
operação na Licitação, objeto deste Contrato, é livremente pactuada entre as 
partes em. 
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4.3 Adicionalmente a taxa de corretagem a PROPONENTE se obriga a 
transferir em tempo hábil para a CORRETORA o valor referente à remuneração 
devida à BM&FBOVESPA o qual deverá ser impreterivelmente quitado na data 
estipulada, conforme Formal Compromisso de Pagamento da Remuneração 
devida à BM&FBOVESPA firmado pela CORRETORA. 
 
5. A CORRETORA não se responsabiliza pela não inclusão da 
PROPONENTE, ou dos que integrarem o Consórcio que constitui a 
PROPONENTE, na lista de habilitados para a Licitação para Contratação de 
Concessão para Prestação de Serviços Não Assistenciais  na Unidade 
Hospitalar, a ser comunicada diretamente pela COMISSÃO DE OUTORGA. 
 
6. A PROPONENTE, por este instrumento, outorga em caráter irrevogável e 
irretratável à CORRETORA, poderes especiais para representá-lo perante a 
BM&FBOVESPA, demais Proponentes na Licitação, instituições bancárias ou 
não, Banco Central do Brasil, entre outras entidades públicas ou sistemas 
centralizados ou de custódia, a fim de exercer todos os direitos e assumir todas 
as obrigações decorrentes da licitação que por sua conta e ordem for realizada 
na forma deste Contrato, podendo, para tanto, instruir documentos pertinentes 
à operação e ao procedimento de sua liquidação financeira de todo e qualquer 
ativo utilizado como meio de pagamento ou garantia, acordar, transferir, 
receber e dar quitação, firmar compromissos, emitir, sacar e assinar títulos e 
documentos em nome da PROPONENTE, bem como transigir e praticar todos 
os demais atos necessários à utilização das garantias a serem entregues à 
BM&FBOVESPA, nos termos do Manual de Procedimentos, ficando, por fim, 
outorgado e sem reservas à BM&FBOVESPA idênticos poderes auferidos à 
CORRETORA, independentemente da ordem de nomeação supra, para, por 
conta e ordem da SESAB, praticar os atos necessários e relativos à promoção, 
administração, compensação e liquidação dos meios de pagamento e garantias 
que a qualquer título lhe forem entregues, nos termos do Manual de 
Procedimentos. 
 
7. Observada a disposição contida no item 7.1, o presente Contrato 
permanecerá em vigor até (i) um dia útil após a Licitação caso o(s) 
Proponente(s) não seja(m) vencedor(es) da Licitação, de acordo com o Edital 
nº. 008/2012 - SESAB e com o Manual de Procedimentos; (ii) a comunicação 
de liberação de garantias por parte da SESAB à BM&FBOVESPA. Entretanto, 
fica desde já avençado que este Contrato permanecerá em vigor, 
independentemente das disposições contidas nos itens (i) e (ii) até que sejam 
efetuados os pagamentos de emolumentos devidos à BM&FBOVESPA. 
 
7.1. Qualquer das partes poderá, entretanto, rescindir este Contrato até 72 
(setenta e duas) horas precedentes à data da Licitação, resguardando-se como 
válido e produzindo todos os seus efeitos, todas as obrigações pendentes até 
que sejam devidamente quitadas. 
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8. Toda e qualquer omissão ou tolerância das partes em relação aos direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato, não importará, salvo disposição 
expressa em contrário, em renúncia a tais direitos, nem se constituirá em 
alteração ou novação ao presente Contrato. 
 
9. O presente Contrato obriga, também, a todos os herdeiros e/ou sucessores 
das partes contratantes. 
 
10. A CORRETORA se compromete a manter sigilo quanto à identificação e 
informações relativas a PROPONENTE, apenas revelando-as à 
BM&FBOVESPA, à SESAB e à COMISSÃO DE OUTORGA, na forma e para 
os fins deste Contrato. 
 
10.1. A PROPONENTE se compromete a manifestar expressamente à 
CORRETORA a ocorrência de qualquer alteração na identificação ou 
informações, para o devido enquadramento e observância das condições de 
participação na Licitação, junto à BM&FBOVESPA, à Comissão e à SESAB. 
 
11. Aplicam-se, subsidiariamente às operações objeto deste Contrato, as 
normas e procedimentos da BM&FBOVESPA relativas a licitação de ações em 
geral, quando não disciplinado expressamente nos atos normativos, de que 
trata o item 2 deste Contrato. 
 
12. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo como o competente para dirimir 
as dúvidas supervenientes, ressalvado a opção da CORRETORA, quando 
autora da ação, de interpô-la no domicílio da PROPONENTE, se este for 
diverso do dela. 
 
12.1. As dúvidas e controvérsias advindas deste Contrato serão dirimidas pela 
BM&FBOVESPA, ouvida a Comissão, previamente a eventual interpelação 
judicial, feita por qualquer das partes. 
 
E por estarem as partes contratantes no mais absoluto acordo e entendimento, 
assinam o presente instrumento em (...) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que se produzam todos 
os seus efeitos e fins. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
(local e data) 
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Assinatura pelo(s) Proponente(s) e Corretora 
 
 

___________________________________ 
(Nome completo do Proponente e do seu representante legal (identificar)) 

 
 

___________________________________ 
(Nome completo da Corretora e do seu representante legal (identificar)) 

 
 
 
   
 
 
Testemunhas: 
 
_______________________________ 
Nome: 
R.G.: 
 
_______________________________ 
Nome: 
R.G.: 
 
 
 
 
Reconhecer firmas em cartório 
 
 

 
 
 
 
 

FORMAL COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE 
EMOLUMENTOS 
 
(local e data) 
 
À 
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E 
FUTUROS  
Rua XV de Novembro, 275 
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01013-001 - São Paulo - SP 
 

Ref.: Leilão para a Contratação de Concessão para 
Prestação de Serviços Não Assistenciais  na Unidade 
Hospitalar, mediante outorga de concessão administrativa. 
 

Prezados Senhores, 
Servimo-nos da presente para manifestar-lhes formalmente o Compromisso 
de Pagamento de Emolumentos advindo de nossas obrigações e 
responsabilidades pelos atos que viermos a praticar com relação a Licitação 
para a Contratação de Concessão para Prestação de Serviços Não 
Assistenciais  na Unidade Hospitalar, em referência, a fim de sermos 
devidamente qualificada como Sociedade Corretora autorizada a licitar em 
nome de Proponente junto à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 
Nesse entendimento, doravante obrigamo-nos como co-responsáveis e 
principais pagadores dos emolumentos devidos à BM&FBOVESPA, até a 
data prevista, nos termos do Edital nº. 008/2012-SESAB, para a ratificação e 
liquidação do mesmo. 
Finalmente, encaminhamos, em anexo, o contrato que firmamos com nossos 
Comitentes, em via original para o devido arquivamento junto a V.Sas., do qual 
consta de instrumento hábil outorgando-lhes expressamente poderes relativos 
à utilização das garantias e meios de pagamento para liquidação e 
homologação das operações em Licitação procedida, de forma a possibilitar, 
independentemente de outras formalidades, o cumprimento dos procedimentos 
de registro, compensação e liquidação de tais operações, se contemplado 
como vencedor. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Nome da Corretora de Valores) 

 
________________________________________________________ 

(Nome do representante legal) 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
 

Testemunhas: 
 

_______________________________ 
Nome: 
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R.G.: 
 
_______________________________ 
Nome: 
R.G.: 

 

Reconhecer firmas em cartório 

 

 


