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Apêndice 11.5 do Anexo 11: Modelo de Termo de Recebimento de Instalação 

 

1- OBJETO: O presente Termo de Recebimento da Instalação tem por finalidade atestar 

o cumprimento integral das exigências previstas no Contrato e seus Anexos durante o 

Período de Transição para a Instalação recebida e, ao mesmo tempo, formalizar o início do 

Período de Operação Plena da respectiva Instalação. 

 

2- INSTALAÇÃO RECEBIDA: [IDENTIFICAR A INSTALAÇÃO OBJETO DO 

RECEBIMENTO]  

 

3- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA INSTALAÇÃO: A Comissão 

de Recebimento instituída no âmbito da [IDENTIFICAR A INSTALAÇÃO OBJETO DO 

RECEBIMENTO] tem como atribuição contratual verificar o cumprimento das cláusulas e 

condições previstas no Contrato de Concessão e seus Anexos durante o Período de 

Transição, e é responsável pela emissão do Termo de Recebimento da Instalação para fins 

de início do respectivo Período de Operação Plena, observadas as condicionantes previstas 

na cláusula 7.2 do Contrato de Concessão.    

 

A Comissão de Recebimento da [IDENTIFICAR A INSTALAÇÃO OBJETO DO 

RECEBIMENTO] é composta pela “Subcomissão Transitória de Recebimento do Projeto das 

Obras e Instalações” e pela “Subcomissão Transitória de Recebimento dos Equipamentos 

Médicos, de Imagem, Mobiliário e Sistemas”.  

 

A Subcomissão Transitória de Recebimento do Projeto das Obras e Instalações é composta 

por 6 (seis) integrantes, são eles:  

 

- 2 (dois) membros pertencentes à Administração Central da SESAB:  

 

[Nome e qualificação] 

 

[Nome e qualificação] 
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- 2 (dois) membros pertencentes à Concessionária:  

[Nome e qualificação]   [Nome e qualificação] 

 

-  1 (um) representantes da Instalação:  

[Nome e qualificação]   [Nome e qualificação] 

 

- 1 (um) membro pertencente à estrutura da Superintendência de Construções 

Administrativas da Bahia - SUCAB:  

[Nome e qualificação] 

 

A Subcomissão Transitória de Recebimento dos Equipamentos Médicos, de Imagem, 

Mobiliário e Sistemas é composta por 6 (seis) integrantes, são eles:  

 

- 2 (dois) membros pertencentes à Administração Central da SESAB:  

[Nome e qualificação]   [Nome e qualificação] 

 

- 2 (dois) membros pertencentes à Instalação:  

[Nome e qualificação] 

 

- 2 (dois) membros indicados pela Concessionária:  

[Nome e qualificação]   [Nome e qualificação] 

 

4- RECEBIMENTO: A Comissão de Recebimento da [IDENTIFICAR A INSTALAÇÃO 

OBJETO DO RECEBIMENTO] DECLARA, neste ato, a conformidade da respectiva 

Instalação aos termos e condições previstos no Contrato de Concessão, atestando a regular 

conclusão:  
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(i) das obras previstas no Contrato de Concessão e seus Anexos para a respectiva 

Instalação;  

 

(ii) dos  equipamentos e do mobiliário da respectiva Instalação, de acordo com o 

caderno de aceitação homologado, conforme procedimento do Anexo 2 do Contrato e 

especificações contidas nos seus apêndices 2.1 e 2.2; 

 

(iii) da instalação do sistema de informação necessário para a gestão e operação dos 

Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem na respectiva Instalação; e 

 

(iv) da regular conexão do sistema de informação à Central de Imagem.  

 

5- DESCRIÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS INTERVENÇÕES REALIZADAS: 

[DESCREVER AS OBRAS E INTERVENÇÕES REALIZADAS NA INSTALAÇÃO] 

 

6- ARROLAMENTO DEFINITIVO DOS BENS DA CONCESSÃO: Realizado o 

recebimento da Instalação na forma do presente Termo, a SESAB e a Concessionária, no 

presente ato, realizam o arrolamento definitivo dos bens disponíveis à Concessionária para 

o Período de Operação Plena da respectiva Instalação, que substituirá, na parte atinente à 

presente Instalação, o Termo de Arrolamento e Transferência dos Bens, na forma abaixo: 

[Arrolar os bens] 

 

COMISSÃO DE RECEBIMENTO: 

Subcomissão Transitória de Recebimento do Projeto das Obras e Instalações 

 

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo] 

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo]  
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___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo] 

 

 

Subcomissão Transitória de Recebimento dos Equipamentos Médicos, de Imagem, 

Mobiliário e Sistemas 

 

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo] 

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo]  

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo] 

 

VERIFICADOR INDEPENDENTE: 

 

___________________  __________________ 

[Nome, CPF e cargo]   [Nome, CPF e cargo] 

 


