Requisição de Proposta (RFP)

Processo
Seletivo
47/2022

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO
SERVIÇO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO DO HCN

Uruaçu - GO, 14 de Abril de 2022.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para
realização da obra do Serviço Diagnóstico Terapêutico do Hospital Estadual do Centro
Norte Goiano – HCN, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo
IMED junto ao mesmo.

CRONOGRAMA

Eventos

Prazos

Comentários

Disponibilização da RFP no
site do IMED

14/04/2022

Acesso aos interessados

Envio de Questionamentos /
Pedido de Esclarecimentos

19/04/2022
Até as 18h

Todas as dúvidas referentes à RFP
deverão ser enviadas por e-mail até a
data limite

Respostas aos
Questionamentos / Pedidos
de Esclarecimentods

Até dia
21/04/2022

As
respostas
aos
eventuais
questionamentos ou pedidos de
esclarecimentos encaminhados serão
divulgadas no sítio eletrônico do IMED
(http://imed.org.br/hcn-contrataçõesde-servicos.php)
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23/04/2022
Envio das propostas técnica e Até 18hs
comercial

Data/Hora limite para envio das
propostas
para
o
email
processo.seletivo@hospitalcentronortegoiano.org.br

Até dia
26/04/2022

O resultado será divulgado no sítio
eletrônico
do
IMED:
(http://imed.org.br/hcn-contrataçõesde-servicos.php)

Divulgação do Resultado

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão
80/2021 – SES firmado entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de
gestão no Estado de Goiás, e encontra-se previsto no Regulamento de Compras e
Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual do Centro-Norte
Goiano (HCN), o qual pode ser conferido no site do IMED, através do seguinte link:
http://imed.org.br/hcn-contratacoes-de-servicos.php
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1. APRESENTAÇÃO
O IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento é uma entidade sem
fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificado pelo Decreto Estadual nº 8.150,
de 23 de abril de 2014, como Organização Social de Saúde no Estado de Goiás, com
sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP.: 01.332-000
(CNPJ/MF n˚. 19.324.171/0001-02), e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás,
sita na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000
(CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70).

O IMED se destaca na gestão de serviços e benfeitorias destinados à população e
que atua com excelência no desenvolvimento de projetos que proporcionam bemestar, saúde, cidadania e dignidade às pessoas.

Todo o trabalho é guiado pela busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa,
pautado por conceitos como humanização e ética e pelo atendimento sem
distinções ou classificações. O Instituto não mede esforços para propiciar melhorias
em seu ambiente de trabalho e incrementar performances com o único objetivo de
proporcionar serviços de grande qualidade aos que deles necessitam.

Dentre seus quadros, o IMED conta com gestores com competência e
experiência administrava em logística, recursos financeiros, controle de resultados,
planejamento e organização institucional. Além disso, há pessoas dedicadas
à assistência social junto à parcela mais carente da população, o que confere à
entidade uma visão sistêmica integrada entre excelência técnica, otimização de
custos, relacionamento humanizado e responsabilidade social.

Site: http://imed.org.br/
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2. OBJETIVO
O IMED, através desta RFP, torna público o processo seletivo destinado à
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO SERVIÇO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO
DO HCN, para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED
junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano - HCN, tendo em conta que o IMED
é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços de saúde da referidade Unidade de Saúde, conforme
Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria
de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO).

Busca-se com o presente procedimento identificar no mercado um comparativo
técnico e de preços para o serviço objeto desta RFP e do respectivo processo seletivo
que se alinhe aos objetivos do IMED frente ao Contrato de Gestão retro mencionado.

3. DA PARTICIPAÇÃO
Podem participar do presente processo seletivo os interessados que atendam a todas
as condições e exigências desta RFP e seus anexos.
Não será admitida neste processo a participação de empresas, na qualidade de
proponentes, que:
a) Estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) Empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
c) Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; e
d) Estrangeiras que não funcionem no País;

6

e) Empresas que não tenham experiência comprovada á área de Construção
Hospitalar;
4. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
Os proponentes deverão elaborar, de forma distinta, uma proposta técnica detalhada
e uma proposta comercial para o presente processo seletivo, que, conjuntamente,
serão consideradas a Proposta.

Para elaboração das propostas técnica e comercial, deverão os proponentes observar
todos os elementos contidos nesta RFP, em especial, mas não se limitando, ao Termo
de Referência anexo a este documento (Anexo I) e às demais especificações
dispostas no item 11.

As propostas técnica e comercial deverão estar datadas, rubricadas em todas as
folhas e, ao final assinadas, bem como enviadas, de forma digitalizada, e em arquivos
separados, para o seguinte endereço eletrônico:

Endereço Eletrônico
processo.seletivo@hospital-centronortegoiano.org.br

A proposta técnica não deverá conter informações comerciais, bem como a proposta
comercial não deverá conter informações técnicas.

Informações adicionais que o proponente julgue relevantes poderão ser apresentadas
no corpo da proposta técnica, mediante a indicação e utilização de campo específico
para tanto.

5. PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS
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As propostas técnica e comercial deverão ser encaminhadas na forma prevista no
item “4” desta RFP, impreterivelmente,

até a data e horário previstos no

CRONOGRAMA desta RFP. Qualquer proposta enviada fora do prazo aqui
mencionado será desconsiderada.

O IMED, por mera liberalidade e a seu critério, poderá prorrogar o prazo previsto para
entrega das propostas, inclusive para o caso de inexistência de proponentes e/ou de
ampliação do número de interessados, em vista de suas necessidades contratuais
e/ou assistenciais, mediante comunicado a ser disponibilizado no link do respectivo
processo seletivo.

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Os interessados em participar do presente processo seletivo poderão encaminhar
pedidos de esclarecimentos acerca desta RFP, até até a data e horário previstos
no CRONOGRAMA, através do envio de e-mail ao endereço eletrônico informado no
item “4” desta RFP.

As respostas aos eventuais pedidos de esclarecimentos encaminhados e/ou
retificações desta solicitação de proposta serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED
(http://imed.org.br/editais-hospital-centro-norte-goiano/), acessando-se o link do
processo seletivo global de nº 47/2022, passando a fazer parte e integrar esta RFP
para todos os fins de direito.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE
VENCEDOR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A análise das propostas apresentadas será realizada pelas equipes técnica e
financeira do IMED, de acordo com os termos e disposições contidas na presente RFP
e respectivo processo seletivo, bem como com vistas a atender as necessidades e
especificidades do HCN e do Contrato de Gestão anteriormente mencionado.
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Será declarada vencedora do presente processo seletivo a proponente que apresentar
o menor preço global e atender aos requisitos de contratação previstos nesta RFP e
no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal anteriormente
mencionado.
Será considerado “MENOR PREÇO GLOBAL” proposto, aquele que resultar no menor
valor GLOBAL da proposta para execução dos serviços ora ofertados, de acordo com
a Planilha Orçamentária e projetos (Anexos V e VI). A Proposta deve ser apresentada
obrigatoriamente no modelo disposto no Anexo VII. Qualquer apresentação diferente
será desclassificada.

Serão desclassificadas as propostas técnicas e comercial:

a) Que não atendam às exigências desta RFP e respectivo processo seletivo;
b) Que não possuam as certidões de Acervo Técnico – CAT , de acordo com o
objeto da obra;
c) Que não apresentem os documentos solicitados, nos termos desta RFP; e
d) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
Em caso de empate técnico e comercial, as empresas serão convocadas, por e-mail,
para apresentarem novos lances de preço, sagrando-se vencedora aquela que
apresentar o menor lance.

O IMED poderá ainda convocar a empresa vencedora para negociação final de preço,
a seu exclusivo critério.

O resultado deste processo seletivo será divulgado na data e no sítio eletrônico
previstos no CRONOGRAMA, podendo ser visualizado através do acesso do link do
processo seletivo global de nº 47/2022, sendo a empresa vencedora convocada,
preferencialmente, por e-mail (podendo a convocação ser também realizada por
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qualquer outro meio de comunicação disponível), para, em até 05 (cinco) dias a contar
da efetivação do aludido comunicado, assinar o contrato de prestação de serviços
mencionado no item 10 desta RFP (minuta Anexo II) ou documento equivalente, bem
como apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, que,
se necessária, será oportunamente solicitada.

Caso a empresa vencedora não compareça dentro do prazo acima estipulado, será
convocada a segunda colocada, desde que o preço ofertado não seja superior a 15%
(quinze por cento) do valor apresentado pela primeira colocada.

Na hipótese da segunda colocada também não comparecer ou mesmo de que seu
preço seja superior a 20% (vinte por cento) do valor apresentado pela primeira
colocada, o processo será cancelado e posteriormente republicado.

8. PRERROGATIVAS DO IMED
O IMED reserva-se no direito de modificar esta RFP, mediante sua republicação e, se
necessário, dilatar o prazo para envio das propostas, bem como postergar e investir o
tempo que for necessário para análise e conversas posteriores com os proponentes
interessados.

Também é reservado ao IMED, a qualquer momento que anteceda a celebração do
instrumento contratual e seu exclusivo critério, interromper ou cancelar o respectivo
processo seletivo, sem que caibam aos proponentes quaisquer direitos, vantagens,
ressarcimentos ou indenizações de qualquer ordem.

O IMED também reserva-se no direito de solicitar qualquer documentação ou
informação adicional que julgar necessária para fins de análise das propostas e dos
proponentes, como também visando o atendimento das disposições contidas no
Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, mesmo depois de decorridos
os prazos indicados neste documento.
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O IMED também poderá solicitar reuniões e visitas técnicas às instalações dos
proponentes e, eventualmente, a alguns de seus clientes atuais.

O IMED poderá ainda, a seu exclusivo critério, convocar o proponente vencedor para
rodada final de negociação de preços antes da assinatura do Contrato.

9. ESCOPO DOS SERVIÇOS
Todas as informações relativas à execução dos serviços objeto do processo seletivo
encontram-se dispostas nos Anexos desta RFP, os quais deverão servir de base para
elaboração das Propostas Técnica e Comercial dos proponentes.

10. DO CONTRATO E DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA
As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através
da assinatura de um Contrato de empreitada por preço unitário (cuja minuta encontrase no Anexo II) correspondente ao objeto desta RFP, do qual fará parte,
independentemente de transcrição, o Termo de Referência e o Memorial descritivo
das Obras desta RFP e a Proposta Técnica do propronente vencedor.

O Contrato objeto deste processo seletivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

11.

PROPOSTAS

11.1

Proposta Técnica

A proposta técnica deverá considerar as condições e especificações descritas não só
no escopo contido no Anexo I desta RFP (Termo de Referência), como também em
todos os demais anexos.
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Todas as informações solicitadas nesta RFP devem ser observadas e disponibilizadas
da forma mais objetiva possível, providenciando-se, ao mesmo tempo, todas as
informações necessárias para análise da proposta técnica.

As propostas devem ser organizadas no formato descrito neste documento e abordar
todos os elementos contidos em seus itens, disponibilizando e especificando a maior
quantidade de informações e detalhes sobre como o proponente pretende atender o
objeto, os prazos e condições constantes da presente RFP.

A proposta técnica para o objeto deste termo deverá conter minimamente os seguintes
documentos:
a) Comprovação(ões) de experiência da empresa proponente em construção
hospitalar. Apresentação pode ser feita através de Certidões ou outros meios de
comprovação;
b) Comprovação(ões) de experiência da equipe técnica, através de Atestados de
capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no CREA/CAU da
região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas
Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles Conselhos, que
comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, semelhantes ao objeto deste Termo
de Referência (ATESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO HOSPITALAR);
c) A proponente deverá apresentar Planos de Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional, bem como, Certificados emitidos por entidades
certificadoras reconhecidas nacional ou internacionalmente, relativos à
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional em quaisquer
segmentos de engenharia e construção;

d) Plano de Execução Preliminar, que compreende a Metodologia de Operação e
Construção, descrição das Dificuldades técnicas de execução e Soluções a
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serem adotadas, com a particularidade de que nenhuma atividade do HCN seja
totalmente paralisada devido à obra;

e) A proponente deverá apresentar Organograma da equipe de execução das obras
e serviços. Deverá demonstrar, por meio do organograma proposto, a sua forma
de atuação e representação junto ao IMED e terceiros na condução dos serviços.
Além do organograma, apresentado sob a forma de gráfico e/ou desenho, deverá
ser apresentado texto que oriente a perfeita compreensão da estrutura
organizacional proposta pela proponente, indicando as principais relações de
comando e explicitando as funções e suas atribuições;
f) A proponente deverá apresentar em forma de texto e sob a forma de layout, o
dimensionamento do canteiro, composto de unidades compatíveis com as
necessidades da obra, dimensionadas de acordo com a legislação e normas
técnicas relativas ao assunto; e

g) Declaração explicita da validade da proposta pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data da entrega da proposta.

Deverão ser apresentados, juntamente com a proposta técnica, os seguintes
documentos em formato pdf:

a) Contrato Social consolidado ou sua última alteração (ou documentação societária
equivalente);
b) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (a empresa
proponente deverá possuir CNAE compatível com os serviços que serão
prestados);
c) Declaração de conhecimento tanto dos termos desta RFP e de seus Anexos,
como também do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de
Pessoal para o Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN, firmada pelo (s)
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responsável (is) legal (is) da empresa proponente ou de seu (s) procurado r(es)
(Anexo III desta RFP);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão
Negativa de Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da
proponente e perante o Estado de Goiás;
f)

Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão
Negativa de Débitos relativos a tributos municipais da sede da proponente;

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela
Caixa Econômica Federal;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180
(cento e oitenta) dias, contado da data de sua expedição (disponível nos portais
eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do Trabalho, Conselho
Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);
i)

Registros e licenças necessárias para execução dos serviços que serão
contratados, especialmente perante o órgão de classe correspondente de sua
sede com o respectivo comprovante de regularidade, quando aplicável; e

A não apresentação da totalidade dos documentos retro, sem a devida justificativa ou
ainda a apresentação de documentos vencidos, ensejará a desclassificação da
empresa proponente.

11.2

Proposta Comercial (Planilha Orçamentária)
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Para elaboração da proposta comercial as seguintes orientações devem ser seguidas,
bem como o proponente deverá utilizar-se obrigatoriamente do modelo de Planilha
Orçamentária Referencial (Anexo VI);
A proposta comercial para o objeto deste termo deverá conter minimamente os
seguintes documentos:
a) Planilha Orçamentária com a composição de todos os custos unitários e suficientes
à sua precisa identificação. É importante destacar a proibição da utilização de
unidades genéricas como verba, conjunto, ponto etc. no orçamento apresentado
quando os serviços forem realizados em blocos distintos, as planilhas de orçamento
deverão ser organizadas para cada bloco;
b) Todo(s) o(s) preço(s) deve(m) ser expresso(s) em REAIS, em algarismos e por
extenso;
c) O(s) preço(s) deve(m) incluir todos os eventuais dispêndios com salários, leis
sociais, trabalhistas, acordos e convenções de trabalhos das respectivas categorias,
custos, despesas, alimentação, uniformes, impostos, taxas e contribuições,
relacionados à prestação de serviços que serão contratados, sendo estritamente
vedado, sob qualquer pretexto, o seu repasse ao IMED;
d) Deverá constar no cabeçalho da planilha de orçamento as tabelas referenciais
utilizadas, assim como a forma de tributação da mão de obra utilizada, devendo ser
adotada a modalidade que apresente maior vantajosidade à Administração Pública,
que será considerada como valor máximo para a contratação em questão;
e) Para a elaboração do orçamento, deverá ser adotada uma das Tabelas de
Referenciais, na seguinte ordem:
1. Tabela da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA); ou

2. Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI) local; ou
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3. Tabelas de referência oficiais de outros Estados em suas versões mais
recentes; ou

4. Três cotações em papel timbrado dos fornecedores, elaborar o Mapa de
Cotação adotando o menor valor e criar a composição contendo os insumos
(proveniente do Mapa de Cotação) e mão de obra (provenientes da Tabela da
GOINFRA). O preço a ser adotado na Planilha Orçamentária deverá ser
proveniente da Planilha de Composição.
f) Composição dos encargos sociais, mensalistas e horistas, oneradas e
desoneradas, conforme utilizado na elaboração do orçamento. Maiores informações
podem ser obtidas no link: http://www.goinfra.go.gov.br/Leis-Sociais/171;
g) Planilhas de composições de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) detalhadas
(onerada e desonerada), e que atendam aos requisitos definidos no Acórdão nº
2622/2013 - TCU/Plenário. Ressalta-se que para itens de mero fornecimento de
materiais e equipamentos deverá ser adotado BDI reduzido no orçamento. Maiores
informações poderão ser obtidas no link: http://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativodos-BDIs/150;
h) Cronograma Físico-Financeiro Preliminar, contemplando a Sequência de execução
dos serviços que compreendem a execução da obra, particularidades na execução,
divisão de serviços por etapas etc;
i) O prazo de validade da proposta deverá ser indicado e não poderá ser inferior a
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da mesma; e
j) As condições comerciais devem ser mantidas por, no mínimo, 12 (doze meses)
meses, contados da assinatura do Contrato, sem qualquer negociação de reajuste
durante esse período, ainda que o período inicial de vigência do contrato seja inferior
a 12 (doze meses) meses.
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k) Prazo de entrega da obra, não poderá ser superior a 45 dias, contados da
assinatura do Contrato de prestação de serviços.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
É facultado ao IMED, em qualquer fase do presente processo seletivo, promover
diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo
A RFP será conduzida pelo IMED observando-se os princípios básicos da moralidade
e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia,
publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade, eficácia e
durabilidade.
Os casos não previstos nesta RFP ou no Regulamento de Compras e Contratação de
Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN serão
decididos exclusivamente pelo IMED, com a divulgação da respectiva decisão em seu
sítio eletrônico.
Integram a presente RFP os seguintes Anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA
RFP,

DE

SEUS

ANEXOS

E

DO

REGULAMENTO

DE

COMPRAS

E

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE PESSOAL,
ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE
VISITA TÉCNICA
ANEXO V – PROJETOS
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ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para
realização da Obra do Serviço Diagnóstico Terapêutico – HCN, para fins de suporte
às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo.
O HCN é uma unidade de assistência a saúde, que integra a Rede Estadual de
Hospitais de Urgências e Emergências do Estado de Goiás.
O HCN possui contará com 307 leitos, voltados para o atendimento de média e alta
complexidade, sendo eles:

Internação
UTI Adulto
UTI Neonatal
UTI Pediátrico
UCIN
Clínico Adulto
Cirúrgico
Obstétrico
Pediátrico
Centro Cirúrgico (Salas cirúrgicas)
Centro Cirúrgico (RPA)

Quantidade
20 leitos
10 leitos
10 leitos
05 leitos
90 leitos
60 leitos
60 leitos
28 leitos
10
14

Total

307

1.2. O Contrato não gera vínculo empregatício entre os empregados da proponente
vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Considerando que no campo da atenção à saúde do Estado de Goiás, o HCN é
um centro de referência no atendimento a urgência e emergência exclusivo para o
Sistema Único de Saúde (SUS), mas que, porém, em virtude da

2.2 Considerando que com a implantação de novas tecnologias para exames de
diagnóstico por imagem, trará maior resolutividade nos casos atendidos pelo HCN,
bem como que com a área de SADT, há possibilidade de capturar imagens de melhor
qualidade para a realização de diagnósticos de doenças, em especial nas
necessidades em urgência clínica e cirúrgica – justamente a especialidade do HCN,
além de disponibilizar prevenção e tratamento em oncologia;

2.3 Considerando que a viabilização da obra de conclusão do SADT, se faz necessária
para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do HCN, elevando-se,
assim, a segurança para os pacientes e colaboradores, além do foco contínuo na
melhoria da qualidade, produção e ampliação dos procedimentos/exames oferecidos,
possibilitando uma redução no tempo de internação e proporcionando melhor
qualidade na recuperação dos pacientes atendidos;

2.4 Considerando que a obra de conclusão do SADT do HCN irá contribuir para
diminuir a demanda reprimida de cirurgias eletivas na rede estadual, bem como
ampliará a capacidade instalada do hospital com sua alteração de pequena para
média e alta complexidade, disponibilizando à população novos serviços,
consequentemente com relevante otimização de tempo e de custos, e por fim;

2.5 Considerando que a demanda de contratação de serviços de arquitetura e
engenharia em unidades hospitalares é frequente e continua, seja na implantação de
novas tecnologias, seja na ampliação do atendimento ou mesmo na restauração da
infraestrutura existente desgastada pelo uso, bem como que a continuidade da
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manutenção da infraestrutura física das unidades públicas de saúde permite
atendimento de qualidade, eficaz e com segurança para todos os usuários;

2.6 Assim, resta cabalmente demonstrada e justificada a necessidade de contratação
imediata de empresa especializada em construção civil para realização da Obra do
Serviço Diagnóstico Terapêutico do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN.

3. ESCOPO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO SERVIÇO DIAGNÓSTICO
TERAPÊUTICO DO HCN.

3.1. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA (DIRETA OU INDIRETAMENTE):

Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN.

3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

a) Conclusão das obras do SADT do HCN;
b) Fornecimento de ARTs de execução, inclusive As built do que foi executado.

3.3. POPULAÇÃO ATENDIDA: A unidade é referência para assistência à população
da Macrorregião Centro Norte de Saúde de Goiás, composta por 03 (três) Regiões de
Saúde e 38 (trinta e oito) municípios.

3.4. ATESTAÇÃO EXIGIDA E EXPERIÊNCIA ANTERIOR: Deverá a proponente
comprovar experiência na execução dos serviços objeto da RFP e deste Termo de
Referência, sendo certo que tal documento deverá ser apresentado juntamente com
a Proposta Técnica, sob pena de desclassificação.
Será exigida para habilitação das empresas licitantes a apresentação das cópias dos
seguintes documentos, autenticados em Cartório:
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•

Certidão de Registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
que habilite a Licitante, fornecedoras e instaladoras para o ramo de Engenharia
Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, com comprovada execução
dos serviços pertinentes;

•

Declaração formal da disponibilidade do aparelhamento (máquinas e
ferramentas) e de todo pessoal técnico adequado e disponível para a
realização do objeto da licitação;

•

Atestados de capacidade técnica-operacional, devidamente registrados no
CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das
respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por aqueles
Conselhos, que comprovem que o proponente tenha executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.

3.5. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A contratação dar-se-á no regime
de empreitada por preço unitário, ou seja, quaisquer serviços constantes neste Termo
de Referência, mesmo que não explicitados nas planilhas de quantidades, serão de
responsabilidade da CONTRATADA (incluindo detalhes complementares em
quaisquer das disciplinas). Para isto, deverão ser considerados todos os custos na
composição de custo unitário do item da Planilha Orçamentária (modelo Anexo VI).

3.6. VISITA TÉCNICA: A concorrente deverá agendar, através do Email
facilities.manutencao@hospital-centronortegoiano.org.br, com o Engenheiro da
CONTRATANTE, visita prévia para inspecionar as condições do local.

A visita deverá se dar em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 9:00h às
17:00h, com o acompanhamento de um representante indicado, de modo a obter, para
sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação
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necessária à elaboração da proposta, sendo exigido a juntada do Termo de Vistoria
emitida pela CONTRATANTE nos autos do processo.

Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de inteira responsabilidade
da proponente.

Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas nessa
visita, quando os Proponentes deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção
preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter
influência no desenvolvimento dos trabalhos.
Deverá ser apresentada a DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE devidamente
assinada, sobre o conhecimentos das condições e peculariedades inerentes à
natureza da obra , juntamente com o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA que será
assinado pelo representante do IMED que acompanhar a visita. (Anexo IV).

4. CONTROLE DA EXECUÇÃO DA OBRA

4.1. O IMED deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

4.2. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais, da execução
das obras ou serviços contratados e o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se,
do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou
qualquer outra dependência que se vincule à obra ou serviço.

4.3. A CONTRATADA disponibilizará na obra um engenheiro responsável,
devidamente inscrito no CREA local, que atenderá à Fiscalização e prestará todos os
esclarecimentos necessários, sempre que solicitado.
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4.4. Correrão por conta da CONTRATADA a elaboração de detalhes e cálculos
complementares que se fizerem necessários à perfeita execução da obra, devendo a
mesma agir em tempo hábil e submetê-los à prévia aprovação da Fiscalização.

4.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no respectivo Contrato.

4.5. A fiscalização indicada ao item 4.1 retro não exclui nem reduz a responsabilidade
da empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos.

5. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Além das obrigações contidas no Contrato, deverá a empresa contratada, se
responsabilizar por :

I.

CANTEIRO DE OBRAS: Correrão por conta da CONTRATADA todas as
providências, instalações e ligações necessárias ao início e execução das obras
ou serviços, bem como as ligações definitivas necessárias ao funcionamento das
instalações.

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios e mão-de-obra
necessários à execução das obras ou serviços deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda e segurança, durante as vinte e
quatro horas do dia, de todo o material, ferramentas, equipamentos, acessórios e
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serviços necessários ao objeto da obra, até que a mesma esteja totalmente
concluída e aceita.

A CONTRATADA deverá realizar o controle de recebimento a fim de verificar se
os materiais que ali estão descarregados são os constantes das especificações.
Todo material utilizado na obra será submetido à aprovação prévia do IMED, que
verificará os quesitos de qualidade de acordo com este Termo de Referência e
Memorial Descritivo, registrando no Livro de Ocorrências da obra a aprovação ou
rejeição desse material.

II.

OBRIGAÇÕES LEGAIS: A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART ou RT) sobre a obra ou serviço junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ( CAU) local, entre outros necessários, de acordo com a legislação
vigente e instruções pertinentes.

As despesas de qualquer registro no conselho de Classes competente e em outros
órgãos necessários a regularidade da execução do objeto deste Termo de
Referência

correrão

por

conta

da

CONTRATADA.

Assumir

sob

sua

responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer ônus
fiscais de origem federal, estadual ou municipal bem como todos os encargos
trabalhistas, previdenciários e comerciais.

Caso

a

CONTRATADA

resolva

subcontratar

serviços

parciais

como

estaqueamento, conforto térmico, instalações especiais e programação visual
ficará a mesma integralmente responsável por esses serviços. A CONTRATADA
assumirá total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos
de execução dos serviços subcontratados.
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Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade em quaisquer
acidentes de trabalho, de execução das obras e serviços contratados, do uso
indevido de patentes e, por qualquer causa, da destruição ou danificação de obra
em construção, até a definitiva aceitação da mesma, bem como as indenizações
que possam vir a ser devidas ao CONTRATANTE ou terceiros por fatos oriundos
dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

O IMED terá o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito
a qualquer indenização, no caso de não ser atendida qualquer reclamação sobre
defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra, dentro de dois
dias úteis a contar da data de lançamento no Diário de Ocorrências da obra.

A aceitação de um serviço é condição para que seja feita a medição
correspondente. O aceite será dado à CONTRATADA pelo IMED, com o objetivo
de liberar a continuação do serviço e permitir o faturamento, pela CONTRATADA,
da parte aceita.

III.

SEGURANÇA: A CONTRATADA deverá manter seus empregados identificados,
uniformizados e utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) exigíveis
para os serviços; ressalta- se que o uso de capacete e botas será exigido para
qualquer serviço. Manter seus empregados identificados, uniformizados e com
equipamentos de proteção individual. Providenciar, por conta própria, toda
sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de
acidente.

IV.

LIMPEZA: O transporte de material residual para bota fora será de
responsabilidade da CONTRATADA, não devendo esta deixar o local com
qualquer resíduo de material utilizado durante a execução dos serviços; Manter,
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durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento
diário dos entulhos provenientes da obra.

Não será permitido o acúmulo de entulho e lixo nas áreas trabalhadas e áreas
externas da obra, devendo os mesmos ser retirados da obra pela CONTRATADA
em períodos previamente combinados com a Fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela correta destinação dos resíduos gerados
no decorrer da obra e obedecerá à diretriz DZ-1310-R-7 - Sistema de Manifesto de
Resíduos, que tem como objetivo subsidiar o controle dos resíduos gerados, desde
sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para locais não
licenciados.

V.

ACOMPANHAMENTO

FOTOGRÁFICO:

A

CONTRATADA

providenciará

acompanhamento fotográfico da execução das obras ou serviços, de forma que
fique caracterizado o início, desenvolvimento e conclusão de cada etapa prevista
neste termo. O IMED definirá o número mínimo de fotos, a periodicidade e a forma
de apresentação pela CONTRATADA.

VI.

OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: Acompanhar, controlar e fiscalizar o
andamento da obra através da Comissão de Fiscalização; Prestar informações e
esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer dúvidas
com relação aos serviços; Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções
sobre qualquer modificação de localização da execução dos serviços ou
cronograma da obra; Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados
e seu respectivo pagamento.

VII.

DIÁRIO DE OBRAS: Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do
"Diário de Obras” devidamente numerado e rubricado pelo IMED e pela
CONTRATADA diariamente, este permanecerá disponível para escrituração no
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local da obra e terá as seguintes características: Será único, com páginas
numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira via da CONTRATANTE
e a segunda da CONTRATADA.

Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante
do IMED e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo um dia
após a referida data de entrada de dados. Deverá, a qualquer tempo, permitir a
reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado
de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes
campos: nome da CONTRATADA, nome do CONTRATANTE, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e
equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo
para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:
Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; Consultas ao IMED;
Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado; Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; Respostas às
interpelações do IMED; Eventual escassez de material que resulte em dificuldade
para a obra ou serviço; Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo
em vista as especificações, prazos e cronogramas; Soluções às consultas,
lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea
para o IMED, quando for o caso;

VIII.

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: Os Serviços deverão ser
executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações
federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho.
Onde deverá ser previsto: Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; Andaimes
com guarda-corpo; Uniforme e Crachás para os funcionários; Demais despesas
com segurança. Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:
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a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre
segurança e medicina do trabalho.

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas
regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente
equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito
estado de conservação e funcionamento.

A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás
relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não
desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao
mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da
Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas
oriundas de convenções coletivas de trabalhos.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos
em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no
cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral.

IX.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO: Por ocasião da RFP as
empresas interessadas deverão apresentar em suas Propostas Técnicas os
documentos:

a) Anexo I – Equipe Técnica;

b) Anexo II – Equipamento Mínimo;

29

c) Anexo III – Atestado de Capacitação Técnica registrada no CREA.

X.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo
máximo de até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ORDEM DE INÍCIO
emitida pela CONTRATANTE. É condicionante para autorização do início do objeto
a apresentação das licenças junto aos órgãos públicos e concessionárias.

XI.

GARANTIA: Os materiais terão garantia mínima oferecida pelo fabricante e os
serviços executados de pelo menos 05 (cinco) anos, contados da conclusão da
obra, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a substituição dos
materiais, dos equipamentos e da prestação dos serviços, sem ônus para o IMED
e a Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO.

Concluídas as obras ou serviços a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE
este Termo de Referência e os demais desenhos de projeto devidamente
corrigidos (“as built”) nas partes que por motivos diversos tenham sofrido
modificações no decorrer dos trabalhos. Quando se tratar de equipamentos
fornecidos por si ou seu subcontratado, a CONTRATADA entregará também os
certificados de garantia, manuais de operação e manutenção e informações
técnicas que possibilitem a catalogação do equipamento e de todos os seus
componentes, acessórios e sobressalentes.

XII.

PRAZO: O prazo máximo para execução dos serviços será de até 60 ( sessenta)
dias corridos a partir da data de assinatura do Contrato. A CONTRATADA deverá
seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro vinculado ao contrato.

XIII.

NORMAS APLICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

a) Lei. n.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do
trabalhador;
30

b) Portaria MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas
Regulamentadoras;

c) Observar além dessas outras normas, leis, portarias, decretos e normativas
vigentes no país que possam auxiliar na boa execução dos serviços. Toda obra de
Construção, deve seguir padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras, como
exemplo:

d) NBR 16280:2015 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas
Requisitos;

e) NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de
gestão de manutenção;

f)

NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos; Recomendações básicas para a Contratação e
Fiscalização de Edificações públicas. E outras que forem pertinentes;e

g) Outras normas pertinentes a construção e reforma hospitalar.

6. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados
baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados
no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de
Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês
para análise e validação da CONTRATANTE.
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6.2 As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em
um determinado nível e setor.

6.3 Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das
intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para
verificação dos serviços executados.

6.4 O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado
devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente,
computado novo prazo para análise.

6.5 Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para
a GEAM/SGI que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos
serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias após o
recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e
Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição pela GEAM/SGI a nota fiscal
deverá ser atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

6.6 Todo pagamento está condicionado, desde que o IMED tenha recebido o repasse
do Estado de Goiás, o valor do investimentos correspondente à obra em questão, do
que o proponente, desde já, fica ciente e concorda.

6.7 Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA
ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

6.8 Será feita ainda, em todas as medições de serviços, uma retenção adicional de
5% (cinco por cento) para garantia de execução do contrato.

6.9 A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão
respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha de
Preços Contratual previamente entabulada.
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6.10

As faturas somente poderão ser emitidas pela CONTRATADA após a aprovação

formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição correspondente e após a
emissão da respetiva BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o prazo
mínimo para pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas
de:

a) Planilha de Medição atestada pela fiscalização;

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as
evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);

c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais
sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de
medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem
retidos;

d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;

e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF
(FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações
e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a
recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente
recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de
aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das
Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);

f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da
obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;

g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de
prestação de serviço;
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h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de
serviços;

i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos
funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em
papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;

j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;

k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou
declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;

l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não
incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;

m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular e
que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente
contabilizados;

n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;

o) Copia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);

p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de
depósito bancário;

q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo
CONTRATANTE.
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6.11 Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos
previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de medições:

a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;

b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

6.12 A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra,
estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os
custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do
objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

i.

todos os serviços indicados na Proposta;

ii.

execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser
empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;

iii.

as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem
desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA, conforme
previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação
da CONTRATADA nos termos deste Contrato;

iv.

os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários
necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao
Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não),
contribuições

à

previdência

social

e

outros

direitos

trabalhistas

e

previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições,
encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie
relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos
deste Contrato;
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v.

a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já
previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste
Contrato);

vi.

o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo
venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada,
sejam ou não derivados de mudanças no mercado;

vii.

todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários
para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as
instruções da CONTRATANTE;

viii.

custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos
termos deste Contrato;

ix.

os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e
equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;

x.

quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores
de serviços e materiais;e

xi.

os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando
acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais
e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

6.13 A CONTRATADA declara e reconhece que o disposto neste item decorre do
exame minucioso das condições locais de execução dos trabalhos e das instalações
de canteiro existentes feito em visita ao canteiro, dos projetos apresentados pela
CONTRATANTE e de estudos realizados pela CONTRATADA, com base nos quais
elaborou a Proposta e cujo Preço está intrinsecamente ligado.
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6.14 Caso o presente Contrato seja rescindido ou por algum modo seja impedida
sua execução, ou, então, no caso do não cumprimento de qualquer Cláusula e termo
deste Contrato, será devido a esta, exclusivamente, o valor correspondente aos
serviços já efetivamente prestados, medidos, e aprovados pela CONTRATANTE,
devendo ser devolvida qualquer quantia porventura adiantada, que exceda o valor
desses serviços.

6.15 A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução defeituosa dos serviços;

b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;

c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE,
incluindo penalidades estabelecidas no CONTRATO e danos causados pela
CONTRATADA;

d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente,
prejudicar a CONTRATANTE;e

e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

6.16 A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de
eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela
CONTRATANTE.

6.17 O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao
CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para
validação.
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7. SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

7.1. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no ínivio da
obra, o Seguro Coletivo contra Acidentes de Trabalho, com validade para todo o
período de execução da obra, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela
respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº
8.212/1991 e nº 8.213/1991.

8. PREÇO:

8.1. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os valores envolvidos para
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO SERVIÇO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO
DO HCN, tais como, materiais, ferramentas, indiretos, apoio, despesas de viagem e
hospedagem, impostos e demais despesas administrativas.

8.2.A apresentação de preços deverá ser feita de forma a apresentar o valor unitário
para cada item com valor total EXPRESSO na planilha.
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A N E X O II

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁROIO
Nº [-----/20--]

[-------------------------------------------------]

E
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
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QUADRO RESUMO

A) PARTES
(i) Contratante:
IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento
CNPJ:
Representante Legal:

, CPF nº

e RG nº

.

, CPF nº

e RG nº

.

Endereço:
(ii) Contratada:
Nome:
CNPJ/MF nº.:
Representante Legal:
Endereço:
Contratante e Contratada doravante também individualmente denominadas
“Parte” e, em conjunto, “Partes”.

B) OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para
Execução de Obras e Serviços de Engenharia consistentes na Obra do SADT do
Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN, com fornecimento de, mão de
obra especializada, equipamentos, ferramentas necessárias e controle tecnológico
(“Obra” ou “Obras”).
C) PRAZO E REGIME: Até 60 (Sessenta)dias corridos a partir da data estabelecida
na ordem de execução, emitida pela Contratante, via Empreitada por Preço Unitário.
INÍCIO: A partir da emissão da Ordem de Serviço.
D) PREÇO /VALOR DO CONTRATO: R$
a Materiais e (
) relativos a Mão de Obra.
E) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sr(a).

(

). Sendo (

, inscrito no CREA sob o nº

) relativos

.
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F) MULTAS:
1) Por descumprimento pela CONTRATADA Do Prazo definido no item (C): 0,5%
do Preço constante no item (D), por dia de atraso, limitados a 5% (cinco por cento).
2) Por inadimplemento contratual da CONTRATADA com rescisão do contrato: 5%
(cinco por cento) do Preço constante no item (D);
3) Por inadimplemento contratual da CONTRATADA sem rescisão de contrato,
salvo no caso do item 1: 0,05% do Preço constante no item (D).
G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES:
(i) Se para a Contratante:
Tel/Fax:
e-mail:

CONTATO DA OBRA:

e-mail:
(ii) Se para a Contratada: Sr(a).
Tel/Fax:
e-mail:
Anexos:
I - Termo de Referência;
II - Projetos de Arquitetura e Engenharia;
III – Planilha Orçamentária;e
IV - Proposta Técnica e Comercial.

Pelo presente Instrumento, de um lado,
IMED – INSTITUTO

DE

MEDICINA, ESTUDOS

E

DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista,
São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita
na Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000
(CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto
Social, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE”; e, de outro lado,
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[-------------------------], com sede na [----------------------------], inscrita no CNPJ/MF sob o
nº [--------------------------], neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) /
procurador(es), SR(S) / SRA(S). [-------------------------],

doravante

denominada

simplesmente “CONTRATADA”.
Têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente CONTRATO

DE

EMPREITADA POR

PREÇO UNITÁRIO [----------------], que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a
cumprir, por si e seus eventuais sucessores.
CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO

1.1

É objeto do presente Contrato de Empreitada por Preço Unitário, em caráter
autônomo e não exclusivo, a contratação de pessoa jurídica especializada em
construção civil

para Execução de Obras e Serviços de Engenharia

consistentes na Obra do SADT do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano –
HCN, com fornecimento de, mão de obra especializada, equipamentos,
ferramentas necessárias e controle tecnológico, bem como, todos os materiais
conforme planilha orçamentária (ANEXO V), para fins de dar suporte às
atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do
Centro Norte Goiano – HCN (doravante simplesmente “Obra”), uma vez que o
CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida
Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de
Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de
Gestão nº 080/2021 – SES / GO). As obras a serem executadas serão
entregues totalmente acabadas de acordo com as estipulações previstas neste
contrato e nos Anexos, assumindo a CONTRATADA todos os riscos e
responsabilidade relativos à Obra.

1.1.1. A presente contratação foi precedida de processo de seleção com
observância ao Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal
para o Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN (http://imed.org.br/hcn-
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contratacoes-de-servicos.php) e divulgado no site do CONTRATANTE, em
observância ao princípio da transparência, tendo a CONTRATADA sido sagrada como
vencedora.

1.2.

Os serviços ora contratados constam e serão prestados conforme e de acordo

com as especificações constantes neste Contrato e nos Anexos listados no QUADRO
RESUMO, que integram o presente Instrumento para todos os fins de direito e que
compreendem todo o arcabouço necessário para que a prestação dos serviços seja
realizada de forma plena e eficiente.

1.2.1. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos
e condições do presente Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão,
para todos os fins e efeitos de direito, os termos e condições previstas no Contrato.
Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições
dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os anexos na ordem
em que estão listadosordem em que estão listados no QUADRO RESUMO.

1.3.

Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva

prestação dos serviços ora contratados também integram o objeto desta cláusula
primeira, ainda que não mencionadas.

1.4.

Os serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à

legislação pertinente e a este Contrato.

1.5.

Fica expressamente vedado à CONTRATADA modificar ou substituir qualquer

item dos produtos/serviços para execução da Obra objeto deste Contrato, de acordo
com as especificações contidas também nos anexos, sem a anuência prévia e por
escrito da CONTRATANTE, sob pena de:

(a) reposição dos referidos produtos/serviços e/ou
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(b) eventuais indenizações aplicáveis.

1.6. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em conformidade
legal para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças,
autorizações, registros, certidões e certificados necessários para o fornecimento do
seu objeto, atendendo a todos os requisitos legais.

1.7. – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade
essencial à saúde pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao
atendimento de tal finalidade e, portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a
execução de suas obrigações contratuais sob qualquer hipótese.

1.8. Serão readquiridos ou, conforme o caso, demolidos, reconstruídos e
recontratados, pela CONTRATADA, às suas exclusivas expensas, materiais, obras e
serviços que tenham sido realizados com infração ao estabelecido nas disposições
deste Contrato e dos Anexos e/ou em desconformidade com alguma norma da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”).

1.9. A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as
características dos locais onde serão executadas as Obras, bem como das condições
que poderão afetar o custo, o prazo e a realização dos mesmos. Declara, ainda, ter
analisado detalhadamente a natureza e as condições das localidades onde as OBRAS
serão realizadas, inclusive no que se refere às vias e rotas de acesso, dados
topográficos, localização, adequação das localidades, condições ambientais locais,
clima, condições meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos locais passíveis,
sendo os preços constantes da Proposta Técnico-Comercial suficientes para a perfeita
execução das Obras.

CLÁUSULA 2ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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2.1.

Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento , a

CONTRATADA deverá:

i.

Respeitar e cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao
objeto deste Contrato, e de acordo com as leis e os procedimentos
administrativos governamentais brasileiros (incluindo, mas não se limitando a,
Segurança Ocupacional e regras da Medicina do Trabalho, Meio Ambiente) que
sejam aplicáveis à atividade da CONTRATADA e à Obra, bem como satisfazer,
por sua conta e expensas, qualquer exigência legal e/ou de terceiros em geral;

ii.

Responder por quaisquer perdas ou danos pessoais e/ou materiais causados
a pessoas e/ou bens da CONTRATANTE ou de terceiros, decorrentes de ação
ou omissão das pessoas por ela designadas, contratadas e/ou subcontratadas
para realizar a Obra;

iii.

Fornecer mão-de-obra qualificada, compatível com o desenvolvimento
adequado da Obra, devendo tal mão-de-obra estar devidamente registrada, na
forma estabelecida na legislação aplicável;

iv.

Fazer com que os empregados e contratados portem crachá de identificação
em local visível durante todo o período em que estejam nas dependências da
CONTRATANTE;

v.

Substituir/afastar os empregados e contratados que estiverem realizando
serviços

relacionados

à

Obra,

a

pedido

da

CONTRATANTE,

independentemente de qualquer justificativa;

vi.

Colocar/repor imediatamente a mão-de-obra, máquinas e ferramentas, caso a
ausência destas possa prejudicar o progresso da Obra;
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vii.

Não empregar ou utilizar mão-de-obra infantil ou forçada, bem como também
não contratar ou manter relações com quaisquer outras empresas que lhe
forneçam produtos ou serviços (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados)
que utilizem, explorem ou, por qualquer meio ou forma, empreguem o trabalho
infantil, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”),
Lei n° 8.069/90 e demais normas legais e/ou regulamentares em vigor;

viii.

Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no que tange
ao andamento da Obra e a Fiscalização, seja por meio verbal ou escrito
(inclusive relatórios, cartas e e-mails), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
contados de tais solicitações;

ix.

Atender e cumprir todas as solicitações da CONTRATANTE, inclusive mas não
se limitando as solicitações de interrupção de qualquer atividade relacionada à
Obra que esteja causando ou tenha potencial de causar qualquer dano à
CONTRATANTE ou terceiros (inclusive ambientais);

x.

Executar com o devido zelo e diligência, todos os fornecimentos de materiais
ou serviços relativos à Obra, conservação, montagem, testes e ensaios,
devendo, para tanto, fornecer todo o pessoal necessário, incluindo a respectiva
direção, materiais, equipamentos e quaisquer outros elementos, de natureza
temporária ou definitiva, necessários à sua execução e ao cumprimento das
demais obrigações previstas no Contrato

xi.

Empregar métodos eficientes e seguros na execução da Obra tendo em vista
o cumprimento do cronograma contratual e observar fielmente as diretivas e
recomendações da CONTRATANTE;

xii.

Fornecer, às suas exclusivas expensas, os aparelhos, instrumentos,
ferramentas, utensílios, andaimes, equipamentos de proteção coletiva e todos
os equipamentos que se mostrem necessários para a execução da Obra e
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adequados para a sua boa execução; os projetos dos andaimes terão que ser
previamente aprovados pelo representante da CONTRATANTE;

xiii.

Promover a delimitação do canteiro de obras, bem como a vedação e vigilância
dos materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
qualquer perda ou dano;

xiv.

Efetuar a manutenção de todo o canteiro, bem como cercas, cancelas e todas
as instalações existentes;

xv.

Manter em bom estado, no escritório localizado no canteiro de obras ou em
outro local indicado pela CONTRATANTE, toda a documentação necessária
para comprovar a regularidade da Obra ou a ela relacionada, bem como os
desenhos, plantas e gráficos que permitam a visualização dos serviços que
estiverem sendo executados;

xvi.

Providenciar, antes do início da Obra, a competente Anotação de
Responsabilidade Técnica (“ART”) perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (“CREA”), bem como antes do início de cada serviço
que exija especificação técnica do Engenheiro de Obras, entregando à
CONTRATANTE cópia dos respectivos comprovantes e das guias recolhidas;

xvii.

Manter permanente e rigorosa vigilância e acompanhamento técnico sobre a
Obra;

xviii.

Executar a Obra e todos os seus atos relacionados em estrita observação as
disposições do presente Contrato, bem como as normas da ABNT,
regulamentos e leis aplicáveis;

xix.

Responsabilizar-se administrativa, civil e criminalmente por quaisquer danos
ambientais a que der causa direta ou indiretamente, tais como mas não
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limitados a incêndios, contaminação, danos à fauna, à flora, solo ou recursos
hídricos, incluindo nas áreas circunvizinhas, tomando todas as medidas
necessárias para proteção e prevenção de quaisquer eventos que possam
acarretar tais danos, inclusive no que tange ao relacionamento com as
autoridades competentes;

xx.

Realizar todos os trabalhos que, por sua natureza ou segundo o uso corrente,
devam considerar-se trabalhos preparatórios ou acessórios das Obras ou
serviços do tipo dos que constituem a Obra, tais como, a montagem,
construção, desmontagem e manutenção do canteiro e as correspondentes
instalações;

xxi.

Fornecer os materiais novos, de fabricação recente, da melhor qualidade e da
mais moderna concepção em sua espécie para o fim a que se destinam, nos
temos dos cadernos de encargos e projetos;

xxii.

Conservar e reparar, quando necessário, as instalações que porventura
venham a ser cedidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA com vistas à
execução da Obra;

xxiii.

Encaminhar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer comunicações ou
notificações por parte de qualquer pessoa ou autoridade nas quais a
CONTRATANTE e/ou instituições coligadas, controladas e/ou controladoras
sejam citadas ou intimadas;

xxiv.

Realizar os trabalhos de proteção, segurança e solidez relativa à Obra, ainda
que tais trabalhos não estejam especificados neste Contrato;

xxv.

Encomendar e instalar placas de identificação em todos os locais onde seja
necessário para o bom andamento da obra de forma segura e organizada;
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xxvi.

Devolver, ao término da Obra, os desenhos, memoriais, plantas e demais
documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou elaborados para realização da
Obra, em conjunto ou exclusivamente pela CONTRATADA;

xxvii.

Informar à CONTRATANTE, por escrito, os nomes e qualificação das pessoas
que executarão a Obra, cabendo ainda à CONTRATADA fornecer à
CONTRATANTE cópias dos documentos de identificação dessas pessoas,
inclusive nos casos de substituições ou inclusões. Obriga-se, ainda, a
CONTRATADA a manter sempre atualizada relação contendo todas as
pessoas que estejam realizando a Obra e entregar cópia consolidada desta
para a CONTRATANTE sempre que houver alguma substituição, inclusão ou
exclusão;

xxviii.

Fornecer todo equipamento de proteção (EPI), coletivo e individual, a seus
funcionários e sub-contratados que estejam diretamente executando a Obra e
fiscalizar a utilização dos mesmos;

xxix.

Subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste Contrato somente
para as empresas prévia e expressamente autorizadas pela CONTRATANTE,
a critério desta, sendo de integral e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA o cumprimento das obrigações de sua subcontratada,
aplicando-se, por conseguinte, todas as disposições previstas no presente
Contrato;

xxx.

Responsabilizar-se pela retirada de todo o lixo e entulho existente no local da
obra, que tenha sido gerado pela CONTRATADA, seus subcontratados ou
terceiros;

xxxi.

Apresentar na assinatura do contrato, e a cada emissão de fatura, os seguintes
documentos :
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• Contrato social e três últimas alterações ;

• Alvará de licença e funcionamento em vigência;

• Cartão CNPJ;

• Cartão de inscrição municipal;

• Cartão de inscrição estadual;

• Comprovante de situação regular perante o CRF-FGTS/CEF;

• Certidão Negativa de Tributos Municipais;

• Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

• Certidão Negativa de Tributos Federais, Previdenciários e Dívida Ativa da
União;

• PCMSO e PGR específicos para a obra;

•Licenças Ambientais, Municipais e Estaduais específicas para a atividade a
ser desenvolvida;

xxxii.

Apresentar com a antecedência mínima de 05 dias sobre a data prevista para
entrada em obra os seguintes documentos dos trabalhadores:

•Relação atualizada do pessoal que executará os serviços e seguros dos
mesmos;
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•Ficha de Registro dos empregados;

•ASO ( Atestado Médico Ocupacional) dos empregados, conforme PCMSO;

•Seguro de vida dos colaboradores;

•Fichas de entrega de EPI;

•Treinamento Admissional do empregado;

•Ordem de Serviços do empregado;

•Cópia da CTPS (carteira de trabalho, previdência social):

•Treinamento para trabalho em altura (NR35);

•Treinamento para trabalho com energia elétrica (NR10);

•Treinamento para trabalho em espaço confinado se for o caso;

•Seguro de Vida e Acidentes de trabalho dos trabalhadores;

xxxiii.

Manter preposto em tempo integral no local da prestação de serviços de modo
que acompanhe os mesmos, com competência técnica, habilitado e
devidamente inscrito no CREA, e aceito pela CONTRATANTE, para
representá-la na execução do contrato;

xxxiv.

Fornecer e distribuir água e energia elétrica nos locais das Obras e Serviços
(escritórios, vestiários, refeitórios, etc.), em tantos pontos quantos necessários,
sob sua exclusiva responsabilidade;
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xxxv.

Gerir e controlar o canteiro de Obras, provendo, para tanto, condições plenas
de trabalho, higiene e segurança a todos os prestadores de serviços,
contratados, subcontratados e terceiros que lá se encontrem; deverá ainda a
CONTRATADA zelar pela total harmonia e segurança coletiva na Obra, se
comprometendo a evitar conflitos de qualquer natureza entre seus
empregados, agentes, subcontratados e terceiros;

xxxvi.

Manter em perfeitas condições os refeitórios e vestiários, se comprometendo a
promover vigilância, manutenção, limpeza, reparos;

xxxvii.

Obedecer prontamente a qualquer determinação da CONTRATANTE quanto
à natureza ou desenvolvimento dos trabalhos, inclusive para o reforço de meios
de pessoal ou equipamentos ou aumento de período de trabalho se for
constatado que o cronograma físico da obra não está atendido, sem que isso
traga qualquer ônus para o CONTRATANTE;e

xxxviii.

Entregar no prazo de 15 dias após a conclusão da obra e sempre antes do
Recebimento Provisório da mesma, os AS BUILT de todos os projetos, e toda
a documentação relativa à obra como Manuais, Garantias, Laudos de
Ensaios,Lista e contatos de fornecedores de materiais e equipamentos usados
na obra,etc.

2.2. Qualquer descumprimento substancial neste sentido facultará à CONTRATANTE
proceder com retenções e sustações de pagamentos, bem como aplicação de multa,
nos termos definidos neste contrato.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1.

Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento

Contratual, obriga-se o CONTRATANTE a:
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i.

Realizar o pagamento conforme previsto neste Contrato;

ii.

Fornecer à CONTRATADA as informações e documentação técnica essenciais
para a realização da Obra;

iii.

Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações
durante a vigência deste Contrato, sempre que necessário à execução da Obra,
desde

que

os

empregados

da

CONTRATADA

sejam

indicados

à

CONTRATANTE com razoável antecedência e obedeçam todas as normas e
regulamentos impostos pela CONTRATANTE;

iv.

Colocar à disposição da CONTRATADA, durante a realização dos serviços ora
contratados, área para a instalação do canteiro de obras e armazenagem de
materiais e equipamentos em localização e com área a definir pela
CONTRATANTE;e

v.

Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo,
suspensivo, extintivo ou modificativo à execução dos serviços.

CLÁUSULA 4ª – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados
baseado em medições mensais, tendo como Critério de Medição os itens executados
no período, que serão realizadas conforme as Planilhas de Medição e Boletins de
Medição (BMS) a serem apresentados pela CONTRATADA até ao 5º dia de cada mês
para análise e validação da CONTRATANTE.

4.2. As medições deverão considerar a execução total de um determinado serviço em
um determinado nível e setor, com a entrega total do elemento em questão, exemplo:
Vigas e Pilares serão considerados como concluídos após sua concretagem. Não

53

serão considerados passíveis de faturamento entregas parciais como por exemplo:
Armação de Vigas e Pilares sem a execução da concretagem destes.

4.3. Para a referida medição deverá ser apresentado relatório fotográfico das
intervenções realizadas, diário de obras e vistoria da equipe técnica do IMED para
verificação dos serviços executados.

4.4. O IMED terá 5 (cinco) dias úteis para análise da medição, lhe sendo facultado
devolver a Planilha de Medição para eventuais correções, sendo, posteriormente,
computado novo prazo para análise na mesma proporção de dias.

4.5. Após aprovação da medição pelo IMED a referida medição será apresentada para
a GEAM/SGI que realizará vistoria com sua equipe técnica para verificação dos
serviços executados. A vistoria será realizada em até 07 (sete) dias corridos após o
recebimento da documentação completa pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e
Manutenção da SES/GO. Após aprovação da medição a nota fiscal deverá ser
atestada pelo IMED e encaminhada para pagamento.

4.6. Qualquer pagamento está condicionado, ao recebimento pelo IMED de repasse
do valor de investimentos correspondente à obra em questão, do Estado de Goiás,
bem como, apresentação das Certidões Negativas listadas no item xxxii da claúsula
2.1 deste contrato.

4.7. Qualquer atraso na apresentação da Planilha de Medição pela CONTRATADA
ensejará o acréscimo de prazo para a CONTRATANTE na mesma proporção de dias.

4.8. A CONTRATANTE efetuará a retenção de 3% (três por cento) no valor
proporcional a cada medição para fins de garantia de execução do contrato.
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4.9. A valorização e quantificação dos Serviços executados em cada medição deverão
respeitar obrigatoriamente as quantidades e valores unitários definidos na Planilha
Orçamentária (ANEXO V).

4.10. A CONTRATADA so poderá realizar a emissão das faturas para pagamento,
após a aprovação formal, pela CONTRATANTE, da Planilha de Medição e
correspondente BMS. As Notas Fiscais deverão ser emitidas com o prazo mínimo para
pagamento de 15 (quinze) dias corridos, que devem vir acompanhadas de:

a) Planilha de Medição atestado pela fiscalização;

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as
evidências pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);

c) Fatura com abertura das parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais
sendo estes limitados a 50% do valor do contrato e identificação na Planilha de
medição, CEI da obra, endereço da obra e descrição dos impostos a serem
retidos;

d) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de prestação de serviço;

e) Cópia GFIP completa, GRF (FGTS mensal) devidamente quitada, GRRF
(FGTS rescisões), Protocolo de Conectividade Social, Resumo de informações
e previdência social, RET, Comprovante de declaração das contribuições a
recolher e Relatório analítico de GPS, toda documentação devidamente
recolhida na matrícula da obra junto ao INSS; Guia de INSS (em caso de
aproveitamento de INSS dos subcontratados, deverá ser anexada cópia das
Notas Fiscais referidas, bem como comprovantes de pagamento do INSS);

f) Cópia da GPS (INSS) – Guia de Previdência Social com o número do CEI da
obra, devidamente recolhida, referente ao mês de prestação de serviço;
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g) Cópia da DARF do IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de
prestação de serviço;

h) Lista de funcionários em papel timbrado referente ao mês de prestação de
serviços;

i) Cópia das TRTC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) dos
funcionários demitidos no mês ou declaração de transferência de unidade, em
papel timbrado, comprovando a data de saída do mesmo da obra;

j) Cópia do CAGED referente ao mês de prestação de serviços;

k) Informe de indicadores da área de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde), Cópia da CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou
declaração de não incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;

l) Cópia dos Relatórios de Investigação de Acidentes ou declaração de não
incidência de acidentes no mês de prestação de serviços;

m) Declaração contábil afirmando que a CONTRATADA está em situação regular
e que os serviços referentes à fatura apresentada estão devidamente
contabilizados;

n) Cartões de ponto dos contratados e subcontratados;

o) Copia de recibo e aviso de Férias (se for o caso);

p) Recibos de salários assinados pelos trabalhadores ou comprovante de
depósito bancário;
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q) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo
CONTRATANTE.

4.11. Os subempreiteiros deverão apresentar, obrigatoriamente, além dos
documentos previsto nos itens “c” a “p” acima, sob pena de retenção de valores de
medições:

a) Cópias dos Contratos de Prestação de Serviços;

b) Cópias das Notas Fiscais emitidas contra a Empreiteira (ora CONTRATADA).

4.12. A CONTRATADA se responsabiliza por todo e qualquer risco inerente à Obra,
estando ciente de que os valores pagos após as medições contemplam todos os
custos relacionados à mão de obra, materiais e equipamentos para a execução do
objeto deste contrato, inclusive, mas sem limitação:

i.

todos os serviços indicados na Proposta;

ii.

execução de qualquer serviço, próprio ou subcontratado, que vier a ser
empregado em eventuais reexecuções de partes da Obra;

iii.

as despesas relativas às atividades, atribuições e medidas a serem
desenvolvidas ou tomadas, conforme o caso, pela CONTRATADA a, conforme
previstas neste Contrato e seus anexos, ou que sejam inerentes à obrigação
da CONTRATADA nos termos deste Contrato;

iv.

os salários, horas extras relativas a trabalhos noturnos ou extraordinários
necessários, por qualquer motivo, para ajustar a execução da Obra ao
Cronograma/Datas-marco, bem como quaisquer ônus (financeiros ou não),
contribuições

à

previdência

social

e

outros

direitos

trabalhistas

e

previdenciários dos empregados, diaristas e subcontratados, diárias, refeições,
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encargos, transporte, prêmios ou indenizações e tributos de qualquer espécie
relativos à execução da Obra e aos serviços da CONTRATADA nos termos
deste Contrato;

v.

a remuneração da CONTRATADA e todos os seus subcontratados (aqueles já
previamente aprovados pela CONTRATANTE, conforme estipulado neste
Contrato);

vi.

o eventual acréscimo dos preços dos serviços, que por qualquer motivo
venham a ser necessários para finalização da Obra conforme contratada,
sejam ou não derivados de mudanças no mercado;

vii.

todos e quaisquer outros custos e despesas, diretos e indiretos, necessários
para entregar a Obra em conformidade com o previsto neste Contrato e as
instruções da CONTRATANTE;

viii.

custos diretos ou indiretos decorrentes das obrigações da CONTRATADA nos
termos deste Contrato;

ix.

os suprimentos de higiene, limpeza, primeiros socorros, ferramentas e
equipamentos para executar a Obra e garantir sua solidez e segurança;

x.

quaisquer valores devidos pela CONTRATADA a todos os seus fornecedores
de serviços e materiais;

xi.

os custos de remoção de todo o lixo e entulho do canteiro e da Obra, ficando
acordado que estes serviços deverão atender às normas Federais, Estaduais
e Municipais, inclusive, sem limitação, às emitidas pelo CONAMA/MMA.

4.12.1. Considerando que este Contrato está sendo firmado durante a pandemia de
COVID-19, a CONTRATADA declara que considerou em sua proposta e para a

58

execução das Obras todos os possíveis riscos e impactos da referida pandemia,
incluindo a possível escassez de material e mão de obra, e os necessários planos de
contingência, não podendo a referida pandemia de COVID-19 ser considerada como
um evento de caso fortuito ou de força maior, ou gerar qualquer direito à
CONTRATADA de ajustes de preço ou prazo de execução.

4.13. A CONTRATANTE poderá sustar ou reter o pagamento de qualquer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução defeituosa dos serviços;

b) Descumprimento de obrigação relacionada ao Contrato;

c) Existência de débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE,
incluindo penalidades aplicados à CONTRATADA e danos por ela causados;

d) Obrigações da CONTRATADA perante terceiros que possam, eventualmente,
prejudicar a CONTRATANTE;

e) Paralisação dos serviços pela CONTRATADA.

4.14. A liberação de qualquer medição mensal não impede a correção futura de
eventuais erros ou inconsistências de medição detectados posteriormente pela
CONTRATANTE.

4.15. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao
CONTRATANTE juntamente com a medição da execução dos serviços para
aprovação da CONTRATANTE.
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4.16. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para
a conta bancária especificada abaixo, servindo o comprovante de transferência
bancária como recibo de pagamento:
[---------------------------------------]
CNPJ: [----------------------]
BANCO [----------]
AGÊNCIA: [-------]
C/C: [-------]

4.18. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO
ensejará à CONTRATANTE, o direito de suspender qualquer pagamento devido à
CONTRATADA, sem prejuízo do direito de a CONTRATANTE aplicar qualquer
penalidade prevista neste CONTRATO, bem como perdas e danos, ou de rescindi-lo,
sem que isto gere a mora ou qualquer ônus para a CONTRATANTE. A suspensão
dos pagamentos aqui mencionada durará enquanto perdurar o inadimplemento da
CONTRATADA.
CLÁUSULA 5ª – PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1.

Prazo. A CONTRATADA iniciará a execução da Obra e a concluirá no prazo

constante no item “C” do Quadro Resumo, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no item “F” do Quadro Resumo.

5.2.

Não constitui fundamento para justificar o atraso no cumprimento de qualquer

parte da Obra, a rejeição pela CONTRATANTE de quaisquer serviços ou materiais,
executados ou empregados, que não correspondam às exigências e condições deste
Contrato e/ou seus anexos.

CLÁUSULA 6ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR
MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
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6.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser
imediatamente comunicada por escrito pela Parte afetada à outra. A devida
comprovação, bem como o detalhamento do evento, seus impactos no cronograma
das Obras, e respectivas ações mitigatórias, deverão ser enviados dentro dos 5
(cinco) dias subsequentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste
Contrato.

6.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos serviços contratados,
a CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente às atividades
realizadas até a data efetiva da suspensão, observando-se, para tanto, as disposições
constantes neste Instrumento.

6.3. Cessado o motivo da suspensão, a Parte suscitante comunicará, por escrito, tal
fato à Parte suscitada e os serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor
tempo possível, o qual não deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias,
a contar da data da aludida comunicação.

6.4. A comunicação acima mencionada deverá estar acompanhada de documentos
que demonstrem a cessação dos motivos que ensejaram a suspensão dos serviços.

6.5. A primeira atividade a ser realizada após a retomada dos serviços será o marco
inicial para fins de cálculo da remuneração faltante.

6.6. Em nenhuma hipótese a forma de pagamento estabelecida nos itens anteriores
desta Cláusula será alterada.

6.7. Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre
outros, as condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou
perturbações envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.

61

CLÁUSULA 7ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS
PESSOAIS

7.1. A CONTRATADA se obriga, por si e por seus sócios, associados, empregados,
prepostos, fornecedores e/ou subcontratados, a manter o mais completo e absoluto
sigilo sobre quaisquer dados, matérias, pormenores, informações, documentos,
especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do
CONTRATANTE ou de seus clientes, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou
que lhe forem confiados para execução dos serviços ora contratados, ainda que não
classificadas como “confidenciais”, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,
revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a este
Contrato, sob as penas da lei. Assim e em iguais condições, o CONTRATANTE
obriga-se e é também responsável pelas informações sigilosas e confidenciais de
propriedade e que lhe forem repassadas pela CONTRATADA.

7.2. O item acima encontra exceção apenas em caso de:

(a) as Informações que estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente sem que
haja violação deste CONTRATO;

(b) as Informações que possam ser comprovadas por meio de documentos como
tendo sido desenvolvidas pela Parte receptora anteriormente à revelação feita pela
CONTRATANTE;

(c) As Informações que a CONTRATANTE deve divulgar em razão das suas
obrigações para com a SES/MG e das obrigações de publicidade e transparência a
serem cumpridas pela CONTRATANTE;

(d) existência de ordem judicial ou administrativa emitida por autoridade competente,
desde que a Parte Receptora da Informação comunique imediatamente a outra Parte
por escrito sobre a referida ordem, tanto quanto possível, para que a Parte proprietária
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da Informação possa requerer medida que impeça a revelação da Informação. Não
obtida a referida medida a Parte Receptora, na opinião de seu advogado, seja
legalmente compelida a revela-la, a Parte Receptora poderá divulga-la restringindose ao limite exigido, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações
Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial; ou, ainda,

(e) através de autorização expressa da outra Parte,

7.3. A obrigação prevista no item “8.1” acima permanecerá vigente e continuará
valendo mesmo após o encerramento do presente Contrato.

7.4. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer
pela

CONTRATADA,

quer

pelos

seus

REPRESENTANTES,

sujeitará

a

CONTRATADA a reparar integralmente as perdas e danos diretos causados à
CONTRATANTE.

7.5. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que
contenha Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos,
cópias de documentos e trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte
físico que possa conter qualquer Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou
a rescisão do CONTRATO.

7.6. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer
fotografias (exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e
montagem dos bens), ou revelará quaisquer informações relativas a este CONTRATO
ou com respeito ao seu relacionamento comercial com a CONTRATANTE ou qualquer
Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, exceto como exigido pela Lei
aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou de suas
Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem consentimento prévio por escrito da
CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas,
comunicados ou de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo da marca
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comercial ou simulação destes, da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome
de qualquer executivo ou colaborador da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b)
declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto ou serviço fornecido pela
CONTRATADA foi aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas Afiliadas.
Entende-se por Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob
controle comum à CONTRATANTE.

7.7. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos
de dados de cada uma das Partes e que se tornam conhecidos sob este Contrato
serão confidenciais. Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua
equipe ou pessoas que serão utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou
usem essas informações para o exercício de sua própria atividade, nem serão
duplicadas ou compartilhadas por terceiros. Cada uma das Partes compromete-se,
ainda, a adotar todas as medidas necessárias ou convenientes para garantir a reserva
das informações da outra Parte a que tenha acesso na ocasião deste Contrato,
comprometendo-se, também, a que tais medidas ou precauções não sejam, em caso
algum, inferiores a aqueles adotados por cada um para manter suas próprias
informações em reserva. Em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e outros
regulamentos que os modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a
outra a realizar o processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos de
trabalho, cujo objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter
contato permanente com a outra parte para cumprir este Contrato. Como um
mecanismo para a proteção desses dados, cada uma das Partes é responsável por
seus cuidados e gestão pelo cumprimento deste Contrato.

CLÁUSULA 8ª – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES

8.1. A CONTRATADA executará a Obra através de empregados contratados sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), em estrito cumprimento à
legislação vigente.
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8.2. Fica expressamente pactuado que a responsabilidade global do CONTRATANTE,
resultante e por força do Contrato, incluindo o pagamento de quaisquer multas,
penalidades, indenizações e compensações eventualmente devidas à CONTRATADA
e/ou a terceiros, fica limitada aos danos diretos que tenham sido causados por culpa
comprovada e exclusiva da mesma, independentemente do número de ocorrências,
no limite máximo do valor total deste Contrato.

8.3. Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade do CONTRATANTE por
danos indiretos, acidentais, eventuais, remotos, especiais e/ou resultantes de ato da
própria, causados a si mesma ou a terceiros, perda de produção, perda de receitas
ou lucros cessantes, limitando-se a responsabilidade do CONTRATANTE, única e
exclusivamente, conforme aqui estabelecido.

8.4. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por suas obrigações
legais, incluindo, sem limitação, as de natureza trabalhista, previdenciária e
securitária,

com

relação

aos

seus

respectivos

empregados,

prepostos

e

subcontratados, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer valores devidos
a tais pessoas ou terceiros, a qualquer título.

8.5. Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários das pessoas que a
CONTRATADA vier a empregar ou subcontratar para a execução da Obra, bem como
os encargos fiscais incidentes sobre a execução do objeto deste Contrato, são de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

8.6. Na eventual interposição de reclamação ou ação judicial, seja de natureza
trabalhista, tributária, previdenciária, admistrativa, civil ou de qualquer outra natureza,
em face da CONTRATANTE causado por ou de responsabilidade da CONTRATADA,
a CONTRATANTE fica autorizada a suspender os pagamentos à CONTRATADA até
que a CONTRATADA exclua a CONTRATANTE do pólo passivo da demanda, ou até
o encerramento da mesma. Independente da referida retenção, a CONTRATADA a
indenizará e eximirá a CONTRATANTE, seus administradores, diretores, empregados
e representantes de quaisquer gastos ou despesas, bem como eventuais perdas,
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danos, pagamentos, acordos, penalidades, multas e quaisquer custos de qualquer
natureza, inclusive honorários e despesas de advogados, cobrados e/ou incorridos
pela

CONTRATANTE,

seus

administradores,

diretores,

empregados

e

representantes. Deverá a CONTRATADA, ainda, em preliminar de suas defesas,
requerer a exclusão da CONTRATANTE e seus agentes da lide. A CONTRATANTE
fica autorizada ainda a deduzir tais custos dos pagamentos devidos à CONTRATADA
por força deste ou outros contratos existentes entre as Partes, executar a garantia de
cumprimento ou utilizar a retenção de 5% descrita na claúsula 4.8 para cobrir tais
custos.

8.7. As obrigações da CONTRATADA que possam ser eventualmente pleiteados por
terceiros junto a CONTRATANTE permanecerão válidas durante a vigência do
presente Contrato e subsistirão após seu término ou rescisão.

CLÁUSULA 9ª – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

9.1. A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos e
contribuições municipais, estaduais e federais, decorrentes das suas atividades e da
execução da Obra, inclusive por todos e quaisquer encargos empregatícios, fiscais e
previdenciários (inclusive acidentários), relativos aos seus empregados e contratados.

9.2. Caso seja constatado pelo órgão de fiscalização competente, que houve
recolhimento inferior e/ou incorreto, devido a erro atribuído à CONTRATADA, o qual
ocasione

aplicação

de

multa

e/ou

autuação

passível

de

recolhimentos

complementares de tributos, contribuições ou encargos de ordem trabalhista/social
por parte da CONTRATANTE, a CONTRATANTE terá o direito de cobrar e receber
de imediato da CONTRATADA ou de suas sucessoras, e a CONTRATADA, por si e
suas sucessoras, obriga-se a pagar o total apurado e devidamente pago pela
CONTRATANTE. Será facultado à CONTRATANTE compensar os valores apurados,
nos termos desta Cláusula, com todos e quaisquer valores devidos pela
CONTRATANTE à CONTRATADA.
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9.3. Fica desde já estipulado que, no caso de autuação fiscal, caberá a CONTRATADA
optar pela apresentação ou não de defesa e recursos administrativo ou judicial,
devendo a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco)
dias do recebimento da notificação, para que a mesma providencie a competente
defesa. Caso a CONTRATANTE opte por efetuar o pagamento da autuação fiscal, tal
ato será considerado de mera liberalidade da CONTRATANTE, cabendo a mesma o
ônus da prova de que os valores exigidos pela fiscalização são efetivamente devidos,
não bastante argumentar a presunção de veracidade do ato administrativo.

CLÁUSULA 10ª - ÉTICA E COMPLIANCE

10.1. A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas,
regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim,
compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos
serviços que deve executar nos termos deste Contrato.

10.2. Em virtude deste Contrato, nenhuma das Partes poderá oferecer, conceder ou
comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer
pessoa, qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens
financeiras ou não financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal
ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se
assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e
colaboradores.

10.3. As Partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do
presente Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros
utilizados na execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que
constituam ou possam constituir um conflito de interesses em relação às atividades e
serviços que devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da mesma
forma, as Partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma
conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar
um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um
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conflito de interesses, as Partes comprometem-se a informar imediatamente por
escrito a outra Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser assinaladas
a esse respeito. O não cumprimento pelas Partes das obrigações assumidas sob esta
cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de rescindir o Contrato imediatamente,
sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a
lei.

10.4. As Partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo
de vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais
e locais, decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de
qualquer governo ou outra autoridade competente, em especial os preceitos
decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de
praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja
lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra
os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

10.5. Não obstante qualquer disposição em contrário, caso a CONTRATADA tome
qualquer ação que possa se constituir numa violação desta Cláusula 10, nenhum outro
pagamento será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

10.6. A CONTRATADA, a qualquer tempo mediante simples notificação, autorizará
que sejam realizadas auditorias pela CONTRATANTE e/ou por empresas que a
represente, a fim de verificar se os termos desta Cláusula estão sendo cumpridos de
forma integral pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 11ª – DURAÇÃO E RESCISÃO

11.1.

O Contrato terá vigência do dia [--/--/--] até o dia [--/--/--], podendo ser

prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão firmado entre o
CONTRATANTE e a Estado de Goiás e, por meio da Secretaria de Estado de Saúde
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(SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e
consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos
representantes legais das Partes.

11.2. Este Contrato será encerrado de forma automática, caso haja, por qualquer
motivo, rescisão do contrato de gestão mencionado no item “1.1” deste Contrato, não
cabendo à CONTRATADA o pagamento de qualquer multa e/ou indenização.

11.3. Este Contrato poderá ser encerrado imotivadamente a qualquer momento pela
CONTRATANTE, mediante aviso prévio à CONTRATADA, por escrito, com
antecedência de 30 (trinta), sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa à
CONTRATADA.
11.4. Rescisão. O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante comunicação
prévia e expressa por qualquer das Partes, na ocorrência dos seguintes eventos:

i.

Pela CONTRATANTE, em caso descumprimento de qualquer obrigação pela
CONTRATADA, imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou
desídia da CONTRATADA, na execução do Contrato, e que não tenha sido
sanada ou tecnicamente justificada no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de notificação comunicando tal inadimplemento, aplicando-se as
penalidades cabíveis;

ii.

Pela CONTRATADA, em caso de atraso injustificado de pagamento superior a
90 (noventa) dias pela CONTRATANTE, sempre observado o disposto na
cláusula 4.6, e mediante notificação da CONTRATADA à CONTRATANTE com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

iii.

Quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior que impossibilite a
execução do presente Contrato por período superior a 90 (Noventa) dias; e/ou
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iv.

Em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação, dissolução ou
falência da outra Parte.

11.5 A CONTRATANTE poderá rescindir, de pleno direito, o presente Contrato,
independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, na
ocorrência dos seguintes eventos:

i.

violação de qualquer obrigação da CONTRATADA decorrente deste Contrato
que não seja passível de remediação, incluindo, sem limitação, aquelas cujo
inadimplemento resulte em danos ou prejuízos irreversíveis, inclusive danos
ambientais

ou

reputacionais

à

CONTRATANTE,

descumprimento

de

obrigações de confidencialidade, ética e compliance pela CONTRATADA;

ii.

atraso injustificado/abandono da Obra por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos ou 30 (Trinta) dias alternados;

iii.

Por determinação da SES/GO, ou se a CONTRATADA encontrar-se suspensa
ou impedida de contratar com a Administração Pública.

11.6.

Na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento da

CONTRATADA na prestação dos serviços ora contratados, deverá esta, após
devidamente notificada, encerrar imediatamente suas atividades, sem prejuízo do
pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato,
sem prejuízo da indenização pelos danos causados à CONTRATANTE.
11.7. Nas hipóteses de rescisão por inadimplemento ou culpa da CONTRATADA,
salvo em caso de descumprimento à Cláusula 10, quando observar-se-á o disposto
na Cláusula 10.5, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas OBRAS
efetivamente concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual,
descontadas as multa aplicadas por força deste CONTRATO pelos atrasos e
descumprimentos da CONTRATADA, acrescidas

das perdas e danos que a

CONTRATANTE incorrer como resultado da rescisão e, ainda, o valor que a
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CONTRATANTE tiver que pagar pela contratação de um terceiro, que execute a
parcela remanescente do CONTRATO.
11.8. Nas hipóteses de rescisão não decorrentes de ação ou omissão da
CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pelas OBRAS
efetivamente concluídas, medidas e aceitas até o momento da rescisão contratual,
descontadas as multa, perdas e danos e indenizações eventualmente aplicadas por
força deste CONTRATO, mais despesas comprovadas para desmobilização de
equipamentos e funcionários. Nenhuma outra indenização ou ressarcimento será
devido à CONTRATADA.
11.9. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, passarão, automaticamente, para
a propriedade da CONTRATANTE todas as OBRAS, bem como todos os documentos
ou quaisquer materiais que estiverem sob posse ou sob o seu controle da
CONTRATADA, relativos às OBRAS.
11.10. A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar
os serviços objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o
responsável pelo gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde
constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de
sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO),
razão pela qual concorda, desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou
encerre, por qualquer modo ou razão, o referido contrato, o presente Instrumento
restará automaticamente rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo
de indenização, qualquer que seja sua natureza, renunciando expressamente ao
direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em qualquer tempo ou jurisdição,
junto ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA 12ª – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

12.1. Após a informação de conclusão da obra pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE verificará, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de vistoria técnica,
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a necessidade de realização de reparos ou complementação/adequação da Obra,
caso se constate que a CONTRATADA se afastou das instruções recebidas e dos
planos dados, ou das regras técnicas para os Serviços, será emitito o Termo de
Recebimento provisório da Obra.
12.2. A CONTRATANTE realizará o Recebimento Definitivo da obra em até 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de Recebimento
Provisório,desde que não seja detectada qualquer anomalia atribuível à execução e
emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo”. Se forem detectadas quaisquer
anomalias, as partes estabelecerão novo prazo em conjunto para correção das
mesmas pela CONTRATADA. Uma vez feitas as correções, a CONTRATANTE
realizará uma nova nova vistoria para avaliação da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
12.3. Aplica-se, para fins de garantia da obra o disposto no artigo 618 do Código Civil,
em face da complexidade da Obra e dos Serviços.
12.4. Caso a CONTRATADA deixe de reparar os defeitos, omissões ou falhas
cobertas pela garantia ou não iniciar imediatamente os trabalhos necessários, ou
ainda, se houver evidência de incapacidade técnica ou da não disponibilidade de
recursos humanos e técnicos para o refazimento desses serviços, a CONTRATANTE
poderá contratar terceiros, às custas da CONTRATADA, ou ainda, executar a garantia
de cumprimento ou utilizar a retenção de 3% descrita na claúsula 4.8 para cobrir tais
custos, em qualquer hipótese, permanecendo a CONTRATADA inteiramente
responsável pela garantia técnica das OBRAS.
CLÁUSULA 13ª – MULTAS E PENALIDADES

13.1. Em caso de atraso em qualquer uma das entregas estabelecidas no Cronograma
ou demais entregas da obra, a CONTRATANTE aplicará multa conforme indicada no
item “F” (1) do Quadro Resumo, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE em
rescindir o presente Contrato, por culpa da CONTRATADA.
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13.2. As multas estipuladas nesta Cláusula não reduzem ou exoneram a
CONTRATADA da obrigação de cumprir o CONTRATO e de suas responsabilidades
e

do

ressarcimento

pelos

eventuais danos

ocasionados pelo

atraso

ou

inadimplemento contratual.
13.3. As multas e/ou ressarcimentos serão automaticamente descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA por força deste ou de outros
contratos existentes entre as PARTES. Caso o montante dos pagamentos devidos
não seja suficiente para a compensação das referidas penalidades, a CONTRATADA
deverá pagar os valores devidos a título de multa e/ou perdas e danos, no prazo de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento de notificação de cobrança enviada pela
CONTRATANTE.
13.4. O cálculo de toda e qualquer multa prevista neste Contrato será feito sobre
valores atualizados desde a Data-Base até a data de seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA 14ª – GARANTIA DE EXECUÇÃO E RETENÇÕES
14.1. A retenção de 3% descrita na claúsula 4.8, aplicada em cima das notas fiscais
emitidas, após a devida medição serão liberadas para pagamento mediante os
seguintes critérios, e desde que não tenham sido utilizados para compensar multas,
danos ou indenizações devidos pela CONTRATADA:
i. 50% após emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obra e entrega de toda
a documentação pertinente, conforme claúsula 12.1.
ii. 50% após emissão do Termo Definitivo de Obra e entrega de toda a documentação
pertinente, conforme claúsula 12.2.
CLÁUSULA 15ª – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO
15.1. A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as
frentes de Serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao
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local em que estão sendo executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso,
sempre que justificadamente considerar a medida necessária, bem como,
acompanhar a realização de medições e ensaios no campo de quaisquer materiais,
equipamentos ou serviços.
15.2. A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das
CONTRATADA quanto à perfeita execução das Obras. A CONTRATADA não poderá
acrescentar aos prazos de execução dos serviços, o tempo para fiscalização e
inspeção.
15.3. Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução das
Obras, a CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a
obtenção de equipamentos especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos
relativos à contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos
especiais serão pagos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA 16ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Execução Específica. As Partes reconhecem que o presente Contrato constitui
um título executivo extrajudicial, razão pela qual poderão promover, nos termos do
artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro, a execução específica das
obrigações aqui assumidas.
16.2. Anexos. Todos os anexos e documentos relacionados a este Contrato são parte
integrante e indissociável deste.
16.3. Cessão. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir os direitos e as
obrigações previstas neste Contrato, sem a prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE. A CONTRATADA ainda se compromete a não realizar negociações,
tais como, mas não limitadas a, ceder, caucionar, descontar, dar em pagamento, dar
em garantia, quaisquer créditos ou duplicatas sacadas contra a CONTRATANTE em
decorrência do Contrato, sendo nula de pleno direito qualquer negociação neste
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sentido, sob pena, ainda, de indenizá-la pelos prejuízos a ela causados, sejam eles
de que ordem for.
16.4. Produtos do Contrato. Todo o resultado obtido com a execução da Obra, bem
como os respectivos projetos, relatórios, dados, informes, demonstrativos, e, enfim,
todos e quaisquer documentos produzidos ou executados nesse sentido serão de
exclusiva propriedade da CONTRATANTE, ficando autorizada a promover todos e
quaisquer registros que sejam possíveis e admitidos para resguardar aqueles direitos,
assumindo a CONTRATADA a obrigação de fornecer e assinar todos os documentos
que se fizerem necessários nesse sentido.
16.5. Efeito Vinculante. Este instrumento vincula as Partes e seus sucessores e
cessionários a qualquer título, sendo um compromisso irretratável, irrevogável e
incondicional.
16.6. Tolerância. A tolerância ao descumprimento, ainda que reiterado, por qualquer
Parte, das disposições contidas neste instrumento não deverá ser interpretado pela
outra Parte como renúncia ou novação.
16.7. Aditivo. Qualquer alteração ao disposto neste contrato somente terá efeito se
aprovada pela CONTRATANTE, ficando, portanto, defeso à CONTRATADA executar
serviços adicionais por si, serviços esses que não gerarão obrigação de pagamento
pela CONTRATANTE.
16.7.1. Quaisquer situações que, no entender da CONTRATADA, constituam motivo
de custos aditivos terão que ser apresentadas à CONTRATANTE com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência sobre a data prevista para a execução dos trabalhos com
ela relacionados. Caso este prazo não seja cumprido serão da total responsabilidade
da CONTRATADA quaisquer implicações em termos de descumprimento de
cronograma e prazos.
16.8. O presente Instrumento e seus Anexos, como também eventuais aditamentos,
consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer
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outros documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já
trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou
futuros relacionados ao mesmo objeto, os quais não obrigarão as Partes, sendo
considerados inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a
formalidade contida no item a seguir.
16.9. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se
nula ou revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas
remanescentes, que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na
ocorrência desta hipótese, as Partes farão todos os esforços possíveis para substituir
a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de
que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula
original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais
próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.
16.10. O não exercício dos direitos previstos neste Instrumento Contratual, em
especial no tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos
eventualmente causados, bem como a tolerância, de uma Parte com a outra, quanto
ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Instrumento
ou em seus Anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando
em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas,
podendo as Partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos.
16.11. Em hipótese alguma o silêncio das Partes será interpretado como
consentimento tácito.
16.12. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão,
incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária), nenhuma
das Partes poderá ceder a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste
Contrato e de seus Anexos, sem a prévia e expressa anuência escrita da outra Parte.
Da mesma forma, o presente Instrumento e seus Anexos obrigam não só as Partes,
como também seus eventuais sucessores a qualquer título.
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16.13. A CONTRATADA obriga-se a utilizar para a execução do presente Contratos
apenas empregados por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo
que a subcontratação ou utilização de outras empresas ou pessoas jurídicas na
execução das atividades decorrentes do Contrato apenas será admitida mediante
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, mantida a total
responsabilidade da CONTRATADA em relação aos Serviços subcontratados, nos
termos do presente Contrato, e sem que isto importe em qualquer adicional de custo
e responsabilidade para a CONTRATANTE.
16.14. A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos Serviços executados
por seus subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes
gerais e do trabalho e os encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária
e tributária.
CLÁUSULA 17ª – FORO
17.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias
resultantes da interpretação e/ou execução do presente Contrato.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 02
(duas) vias de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas
abaixo, para que produza os efeitos jurídicos desejados.
LOCAL/DATA.

___________________________________________________________________
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

__________________________________________________________________
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[--------------------------------]
[--------------------]

Testemunhas:

1) _______________________

2)__________________________

Nome:

Nome:

R.G.:

R.G.:

C.P.F:

C.P.F.:
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A N E X O III

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DA RFP, DE SEUS ANEXOS
E DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E DE
PESSOAL

A

empresa

[...................],

devidamente

inscrita

no

CNPJ/MF sob o nº [...................], com sede/filial na [...................], DECLARA, ter total
ciência e concorda com todos os termos da RFP e de seus Anexos, como também do
Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital
Estadual do Centro Norte Goiano – HCN, bem como do próprio processo seletivo
global de nº 047/2022.

LOCAL/DATA.

___________________________________________________
(NOME DA EMPRESA)
ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)
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A N E X O IV
MODELO DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA
TÉCNICA

DECLARAÇÃO DA CONCORRENTE E ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, sob pena da lei que temos pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza das obras objeto da licitação, estudando “in loco”
o grau de complexidade construtiva, as metodologias e soluções de engenharia,
quantificação e qualificação dos principais insumos indicados no projeto, bem como
da localização de canteiros para instalações necessárias à execução da obra.

_____________, ____ de _______________de ________.

_______________________________________________
(NOME DA EMPRESA)
ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) OU PROCURADOR(ES)
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ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que a Empresa [...................]representada pelo Srº[...................]Portador da
carteira do CREA nº. [...................], nos termos do item 3.6 do Termo de Referência.
visitou o local da obra objeto da RFP nº 047/2022.
Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
recebendo as informações técnicas pertinentes.

_____________, ____ de _______________de ________.
________________________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE POR
ACOMPANHAR A VISITA
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ANEXO V
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – Nº [-----/20--]

[-------------------------------------------------]

E
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
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SALA DE RAIO X desonerado
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFERÊNCIA :TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 – COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

1
Código
auxiliar
166
40101

SALA DE RAIO X
Serviço
SERVIÇO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

169
71205
71207
70692

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

71193
72575
71201
70564
70515
70518

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2

182
200103

REVESTIMENTO DE PAREDES
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

189

Unidade

QDE

m3
SUB-TOTAL

0,09

M
M
Un

19,10
30,00
10,00

M
Un
M
m
M
M
SUB-TOTAL

6,50
2,00
18,00
54,00
1360,00
340,00

M
SUB-TOTAL

1,56

40101
41002

DIVERSOS
BASE DE CONCRETO PARA A MESA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

m3
m2

0,45
3,00

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2
Kg

0,15
0,45
0,60
3,00
0,92

m3
m2

0,15
1,00

BASE DE CONCRETO PARA O BUCKY
40101
41002

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

2
164
20117

3
166
40101

m3
m3
m3
m2
Kg
SUB-TOTAL

0,05
0,15
0,20
1,00
0,43

MAMOGRAFIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA

m2
SUB-TOTAL

44,55

TOMOGRAFIA
SERVIÇO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

m3

0,14

SUB-TOTAL
169
EL.02
71207
71291
81002
70515

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 10X10X30XCM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2

70518
71201
EL.03
71614
EL.04

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"
INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27
CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 50 MM2

182
200103

REVESTIMENTO DE PAREDES
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

M
M
M
m
M
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25,15
30,00
140,00
16,00
150,00

M
M
Un.
un
M
SUB-TOTAL

600,00
28,00
2,00
4,00
50,00

M
SUB-TOTAL

30,00

Material Mão-de-obra

Total

SALA DE RAIO X desonerado
189

DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PISO 20 X10
40101
41002
60202
200505
189

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

m3
m2
m2
m2

0,24
2,40
2,40
2,40

DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PAREDE 20 X10
200103

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

M

1,15

40101
41002
60521

BASE DE CONCRETO PARA A GANTRY E A MESA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

m3
m2
m3

0,83
5,50
0,85

60513
60801
60202

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m2

0,13
0,98
5,50

52014

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

4

RESSÂNANCIA MAGNÉTICA

Kg
SUB-TOTAL

2,28

#N/DISP

164
20118

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

m3

34,31

EL.06
SP.03
SP.04
20121
20134
20115
SP.05

REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
CAIBROS
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BATE MACA

M2
M
M2
m3
m2
m2
M

43,30
23,00
12,60
0,198
6,000
2,160
18,000

SUB-TOTAL
168
60010

ESTRUTURA
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

m3

0,198

SUB-TOTAL

169
71202
71208
71646
70586
70512
70510
71203
81002
80926
82301
EL.06

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE
NO FORRO
CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2

70706
71176

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM
LEITO PARA CABOS
QUADRO DE ENERGIA DA LAJE TÉCNICA PARA SALA DE RESSÔNANCIA
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A

71173
71186
72190

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A

172
100201

M
M

22,00
24,00

un
M
M
M

4,00
15,00
620,00
140,00

M
m
Un
m
m

20,00
33,00
1,00
16,00
30,00

un
Un

1,00
1,00

Un
Un
Un
SUB-TOTAL

1,00
1,00
1,00

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2

21,50

SUB-TOTAL
182
200101
200201

REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO COMUM
EMBOÇO (1CI:4 ARML)

183
210498

FORROS

184
220309

REVESTIMENTO DE PISO
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASS

188
261304
261001

PINTURA

189
EL.05

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

DIVERSOS
SENSOR DE PORTA
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m2
m2
SUB-TOTAL

43,00
43,00

m2
SUB-TOTAL

6,00

m2
SUB-TOTAL

2,16

m2
m2
SUB-TOTAL

19,20
19,2

Un

1,00

SALA DE RAIO X desonerado
40101

BASE DE CONCRETO PARA O CHILER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

m3

0,45

41002

APILOAMENTO

m2

3,00

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2
Kg

0,15
0,45
0,60
3,00
0,92

BASE DE CONCRETO PARA O MAGNETO
40101
41002

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

m3
m2

1,002
6,68

60513
EST.07
51055
60202

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=40 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2

0,334
1,00
1,33
6,68

DESVIO DA REDE PLUVIAL
82331
HID.01
HID.02
HID.03

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.

5

DIVERSOS GERAL

271500
271502

CAFE DA MANHA
CANTINA - (OBRAS CIVIS)

6

m2
UN
UN
UN
SUB-TOTAL

3,15
3,00
1,00
1,00

RE
RE
SUB-TOTAL

300,00
300,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

250101

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

250103

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

H
H
SUB-TOTAL
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200,00
440,00

A N E X O VI
PROJETOS PARA ORÇAMENTO
Abaixo segue os projetos para orçamento da obra de do SADT do Hospital Estadual
do Centro Norte Goiano – HCN, para fins de suporte às atividade de gestão
desenvolvidas pelo IMED junto ao mesmo:

86

Philips Incisive CT
Sistema de tomografia
computadorizada

728143

Especificações de preparação do local
Hospital Regional de Uruaçú
Uruaçú , Brazil
Tomografia

Referência do projeto

BRA210321

Data do documento

1/12/2021

Contato da Philips

Morlotti, Marcelo

Telefone
e-mail

marcelo.morlotti@philips.com
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1

Geral

1.1

Objetivo
As especificações de preparação do local devem fornecer todas as informações necessárias para o cliente
e contratantes relevantes para permitir que o local seja preparado de acordo com a qualidade necessária
e os prazos para a entrega e a instalação dos equipamentos.

1.2

Funções
Neste documento os seguintes grupos são referidos:
• Philips: Fabricante do equipamento, fornecedor do equipamento
• Cliente: Comprador, usuário final
• Contratante/Terceiro: Executor dos serviços de preparação / adequação do local de instalação,
contratado pelo cliente ou pela Philips.

1.3

Condições de uso
As informações neste documento e qualquer desenho incluído são fornecidos exclusivamente para
a finalidade de fornecer ao cliente e/ou seus arquitetos/contratantes de construção, ou o contratante
nomeado pela Phillips, as informações sobre a localização dos equipamentos Philips, bem como os detalhes
associados, por exemplo, as posições de fixação, as rotas dos dutos de cabos, etc.
Este documento e todos os desenhos incluídos não são para outros fins de construção ou de arquitetura
que não os indicados acima.
Os trabalhos de preparação do local detalhados neste manual são apenas para a instalação do equipamento
fornecido pela Phillips. Quaisquer requisitos adicionais por parte do cliente devem ser claramente
identificados e comunicados à Philips Healthcare e são de responsabilidade do cliente.
A Philips não assume qualquer responsabilidade nem oferece qualquer garantia para as adequações das
instalações. É de responsabilidade do cliente ter o local adequado para armazenar o equipamento e ter
a infra estrutura necessária que atenda às características do equipamento.
Todo o trabalho descrito deve ser realizado em conformidade com as especificações indicadas neste
documento fornecido pela Philips Healthcare; qualquer desvio deve primeiro ser aprovado pelo gerente
de projetos da Philips Healthcare.
As especificações definidas neste documento podem estar sujeitas a alterações pela Philips. Todas as partes
devem garantir que estão usando a versão mais recente.

1.4

Responsabilidades
O cliente é responsável por qualquer classificação da sala em relação ao seu uso pretendido e deve notificar
o gerente de projetos da Philips Healthcare e os contratantes sobre quaisquer especificações adicionais que
esta possa incluir.
O cliente continua responsável por todos os trabalhos que são necessários para a preparação do local,
a menos que os trabalhos estejam incluídos no contrato da Philips, caso em que o termo “cliente” pode ser
lido como “contratante da Philips”.
O cliente deve assegurar que as áreas de trabalho sejam bloqueáveis com acesso limitado. A Philips
Healthcare deve ter acesso às áreas (por chaves/códigos de acesso) antes do início e durante a instalação.
O cliente deve informar a Philips as condições da sala ou das proximidades do local que podem afetar
adversamente a realização dos trabalhos de instalação e deve garantir que tais condições sejam corrigidas
e que o local esteja totalmente preparado e disponível à Philips antes de o trabalho de instalação começar.
O contratante e/ou arquiteto deve garantir que os trabalhos efetuados em conformidade com este
documento cumpram os regulamentos locais, a menos que sejam definidos requisitos mais rigorosos por
este documento ou definidos pelo cliente.
Geral
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1.5

Preparação do local
Esperamos que o local da instalação esteja completamente concluído, limpo, seco e sem pendências e
atenda aos requisitos definidos neste documento antes da entrega do equipamento/início da instalação.
O não cumprimento destes requisitos pode resultar em atrasos para os cronogramas, encargos adicionais,
etc.

1.6

Saúde & segurança

1.6.1

Considerações acerca de radiação ionizante (raios X e gama)
O equipamento especificado neste documento utiliza radiação ionizante para técnicas de diagnóstico por
imagem e, consequentemente, é necessário aplicar medidas de segurança para evitar perigos para os
pacientes, visitantes e funcionários. O cliente deve obter todas as licenças e permissões exigidas pelas
autoridades locais e garantir que:
• As caracteristicas de proteção radiológica devem estar conforme Norma. Devem ser feitas por um
profissional qualificado em proteção radiológica.
• A proteção contra radiação exigida está aplicada no início da instalação, uma vez que o processo de
instalação irá realizar imagens de teste.
• Existe proteção suficiente contra qualquer outra fonte externa existente de radiação ionizante para os
funcionários e representantes da Philips durante o processo de instalação.
• A manutenção da integridade da sala relativamente a raios-X deve ser garantida durante furações na
proteção radiológica, paredes, chão e teto.
Os dados do equipamento necessários para os cálculos da proteção pela autoridade local para a proteção
contra radiação são indicados na secção Proteção ambiental deste documento.
Atenção!
Equivalência a chumbo (1 mm Pb)
Existem outros materiais que podem ser utilizados na proteção, em alternativa ao chumbo (no
entanto, estes materiais devem ser especificados pela autoridade local para a proteção contra
radiação)
• 8 cm de cimento: 2,2 g/cm3
• 11 cm de tijolo: 1,6 g/cm3

1.7

Detalhes do equipamento

1.7.1

Especificações do equipamento
A tabela lista as especificações básicas para os equipamentos solicitados.

1.7.2

Equipamento

Dimensões
L×P×A [mm]

Gantry do scanner

Massa [kg]

Calor [W]

Ruído [dB(A)]

2333x9730x195 1950
6

5000

68

Mesa do paciente

2610x700x1000 360

-

-

Console do operador

Várias peças
Maior:
531x233x488

293

55

6.5

Detalhes de entrega
As rotas de entrega serão verificadas com antecedência pelo gerente de projetos da Philips Healthcare.
A tabela lista os requisitos essenciais para a entrega. Em caso de problemas potenciais com estes requisitos,
entre em contato com o gerente de projetos da Philips Healthcare.

Geral

Página 3 de 19

Requirement

Specification

Acessibilidade do local

Caminhão grande, empilhadeira e um guindaste em
casos especiais.

Altura mínima da porta

2000 mm. As cargas e os desimpedimentos do piso
devem ser determinados conforme aceitável pelo
cliente ao longo de toda a largura do percurso
da entrega, mas não limitados a entradas,
corredores, rampas, elevadores e à sala de exames
de CT. (excl. cobertura de proteção do piso)

Largura mínima da porta

986 mm (A)

Largura mínima das portas

986

Larguras do corredor (X&Y) em uma curva de 90º
(consulte a ilustração)

X=986 mm; Y=2770 mm
quando X= largura mínima da porta (Y pode ser
menor quando X for maior)

Embalagem mais longa

2805 mm (3053.2 do Gantry)

Tamanho mínimo da cabine do elevador
(LxPxA)

1829x2910x2058 mm (interior da gaiola do
elevador: 1829x2845 mm)
(embalagens mais longas através de um percurso
alternativo)

Carga do elevador & do piso

O itinerário de entrega do equipamento deve ser
adequado para receber a carga e a entrega das
embalagens e das ferramentas de transporte (p. ex.,
porta-paletes, carrinho, etc.)

Embalagem mais pesada
(excl. ferramentas de transporte)

2200 kg (Gantry embalado: 2230 kg)

X

A

ICN-V-1403-000-GG-01-01-A

Y

Rota de transporte / larguras de corredor (X & Y) e abertura da porta (A)

1.7.3

Condições de armazenamento
Se for necessário o armazenamento do equipamento no local do cliente e for acordado com o gerente de
projetos da Philips Healthcare, os seguintes requisitos essenciais devem ser mantidos. Em caso de
problemas potenciais com estes requisitos, entre em contato com o gerente de projetos da Philips
Healthcare.
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Requisitos

Especificação

Temperatura

-20 a +50 °C (transporte); -15 a +45 °C
(armazenamento)

Umidade relativa

20-80% (sem condensação)

Vibração

1 - 150 Hz

Atenção!
Não desembalar até que o produto tenha se aclimatado à temperatura ambiente pelo menos 24
horas.
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2

Construção

2.1

Informações gerais
Certifique-se de ter lido as outras seções deste documento e ter o cuidado de trabalhar com os outros
contratantes em qualquer atividade de sobreposição.
Todo o trabalho descrito deve ser realizado em conformidade com as especificações indicadas neste
documento fornecido pela Philips Healthcare; qualquer desvio deve primeiro ser aprovado pelo gerente de
projetos da Philips Healthcare.
Todo o trabalho descrito nesta seção deverá executado e fornecido pelo contratante/parte relevante, salvo
indicação em contrário pela Philips Healthcare, ou definido em um documento subsequente.
A Philips fornece especificações neste documento em relação à fixação do equipamento e carga do piso/
paredes/teto (conforme o caso). O cliente será o único responsável pela integridade estrutural/adequação
do piso, paredes e teto sobre o qual o equipamento será colocado. Além disso, o cliente será responsável
por garantir que os métodos e formas de fixação sejam adequados. Quaisquer testes exigidos devem ser
da responsabilidade do cliente.
A área deve estar preparada com a infra estrutura necessária para instalar o equipamento (caixas de
passagem, dutos, canaletas, etc).
Ao fazer furos e passagens nas paredes, piso e teto, deve ser assegurado que a integridade estrutural da sala
seja mantida.
O contratante deve garantir que os furos de fixação, especialmente os furos roscados, sejam mantidos
afastados de qualquer composto de tinta/nivelamento, etc.
O contratante deve assegurar que os eixos de referência, como mostrado nos desenhos, estejam alinhados
com precisão e marcados no chão (e no teto, quando as disposições teto forem aplicáveis).
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Vibrações do piso
Faça a medição no local do gantry e da mesa do paciente, antes da instalação do sistema, de 1 a 150 Hz.
O perfil de vibração da corrente é gerado com base nas simulações de qualidade da imagem e nas
medições de vibração do sistema.
Frequências de 10 a 30 Hz do piso apresentam um maior efeito sobre as vibrações relacionadas
ao sistema. Quaisquer medições de alta amplitude nessas faixas de frequência podem afetar a qualidade
da imagem. A fonte deve ser identificada e soluções de amortecimento de vibrações devem ser
implementadas.
A [Grms ]

Medições na faixa aceitável ficam abaixo da linha de base indicada no gráfico.
1x10
1x10
1x10
1x10
1x10
1x10

ICN-1203-728-GG-002-A

1x10
1x10

1

-0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

1

10

100

f [Hz]

500

Limites de amplitude da vibração do piso

Importante!
Legenda
f: frequência das vibrações em Hertz
A: Amplitude como resultado da aceleração na raiz do fator quadrático médio
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2.2

Requisitos de piso/Disposições de piso
Nivelamento e ondulação do piso
O nivelamento e ondulação do piso são fundamentais para o funcionamento correto do sistema e serão
verificados antes da instalação.

B

ICN-V-1403-000-GG-02-01-A

A

ICN-1203-728-GG-001-1-A

Nivelamento (A) e ondulação (B) do piso

C

Área útil periférica (C) do equipamento

Requisitos

Especificação

Nivelamento do piso do equipamento (A)

< 6.3 mm
medida a partir de 300 mm, no máximo, de
qualquer ponto da superfície do pavimento do
equipamento (C)

Ondulação (B) do piso

Dentro das tolerâncias do nivelamento do piso (A)

Consulte o capítulo Desenhos folha Disposições do piso para obter mais informações.
O contratante deve assegurar que as áreas de montagem/colocação no piso definidas atendam às
especificações para receber os furos, fixações e receber a carga.
Os pontos de montagem no piso devem ser adequados para as forças de tensão e forças de corte,
conforme indicado na tabela abaixo.
Não deve haver nenhuma obstrução no piso (trilhos da porta de correr, etc.) na frente dos gabinetes
técnicos da Philips. O piso deve estar desimpedido para permitir que os gabinetes sejam puxados para
longe da parede para a realização de manutenção.
O cliente deve assegurar que o revestimento do piso escolhido esteja apto para a finalidade e cumpra os
requisitos de quaisquer classificações de salas que possam ser aplicados.
O contratante deve assegurar que, se estiver presente, todo os dutos do piso devem ser vedados depois
de concluída a instalação para evitar a entrada de fluidos.

2.2.1

Tabela de requisitos do piso
Visão geral do equipamento montado no piso e especificações de fixação
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições do piso para localização, quantidades e responsabilidades.
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2.2.2

Equipamento

Massa [kg]

Fixações

Forças [N]

Gantry do scanner

1950

8x M12

12500

Mesa do paciente

360

6x M12

12500

Console do operador

6.5

-

-

Ilustrações dos requisitos do piso
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições do piso para obter os desenhos específicos do local.

2.3

Requisitos de teto/Disposições de teto
The customer must ensure that the mounting areas for the substructure comply with the manufacturer's
specifications for the MAVIG Portegra2 ceiling pendant.
O contratante deve assegurar que as áreas de montagem da estrutura de apoio definidas atendam
às especificações para receber os furos, fixações e receber a carga.
Desimpedimento do teto
Fixtures in the false ceiling (lighting fixtures, ventilation ducts, swirl outlets) must be placed in such a way
that they do not collide with the ceiling substructure of the Mavig stand and also not with the stand
extension arms.
Obstruções no teto
As luminárias devem ser colocadas em um posição na qual não permaneçam obscurecidas por nenhum
equipamento ou sua movimentação e não devem interferir nos trilhos de forro da Philips nem no
movimento do equipamento, ou afetarão negativamente o equipamento.

2.3.1

Tabela de requisitos de teto
Descrição geral das especificações do equipamento montado no teto e fixação
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições do teto para localização, quantidades e responsabilidades.

2.3.2

Ilustrações dos requisitos de teto
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições de teto para obter os desenhos específicos do local.

2.4

Requisitos de parede/Disposições de parede
O contratante deve assegurar que as paredes sejam planas e perpendiculares ao piso.
O contratante deve assegurar que as áreas de montagem na parede definidas atendam às especificações
para receber os furos, fixações e receber a carga.

2.4.1

Tabela de requisitos da parede
Visão geral do equipamento montado na parede e especificações de fixação
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições da parede para localização, quantidades
e responsabilidades.

2.4.2

Ilustrações dos requisitos da parede
Consulte o capítulo Desenhos, folha Disposições da parede para obter os desenhos específicos do local.
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3

Parte elétrica

3.1

Informações gerais
Certifique-se de ter lido as outras seções deste documento e ter o cuidado de trabalhar com os outros
contratantes em qualquer atividade de sobreposição.
Todo o trabalho descrito deve ser realizado em conformidade com as especificações indicadas neste
documento fornecido pela Philips Healthcare; qualquer desvio deve primeiro ser aprovado pelo gerente
de projetos da Philips Healthcare.
Todo o trabalho descrito nesta seção deverá executado e fornecido pelo contratante/parte relevante, salvo
indicação em contrário pela Philips Healthcare, ou definido em um documento subsequente.
O contratante deve assegurar que seja fornecida alimentação elétrica conforme especificado às áreas
definidas e seja comutável e testada antes do início da instalação.
O cliente deve garantir que o isolador da rede de alimentação para o equipamento na sala esteja
convenientemente acessível ao contratante.
O duto de cabos mostrado nos desenhos não deve ser usado para outros cabos que não sejam os
utilizados no equipamento da Philips Healthcare.
O contratante deve assegurar que pelo menos 1.200 mm de comprimento do cabo livre seja deixado em
cada extremidade não conectada para todo o cabeamento fornecido pelo contratante, salvo indicação
contrária indicada.
Para especificações e instruções específicas de fiação (contratante), consulte os desenhos.

3.2

Alimentação

3.2.1

Especificações de alimentação
As demandas de energia do gantry determinam as especificações de alimentação.

3.2.2

Qualidade da alimentação
A fonte de alimentação do sistema deve atender aos seguintes requisitos de qualidade e frequência de
tensão.

3.2.3

3.2.4

Requisitos

Especificação

Tensão

3x 200 - 480 V ±10%

Frequência

50 - 60 Hz

Consumo de energia
Requisitos

Especificação

Potência máxima

115 kVA

Corrente máxima da rede de alimentação

175 A para 380 VCA

Proteção de sobre-corrente

125 A para 380 VCA

Resistência aparente da rede

200 mΩ, linha-a-linha (para 380 V)

Disjuntor
Um disjuntor de fuga à terra deve ser fornecido entre o fusível da rede de alimentação e o equipamento
médico, dependendo das regulamentações locais.
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3.2.5

Aterramento
Atenção!
Os requisitos de conexão de aterramento para equipamentos médicos excedem os das instalações
elétricas comuns. O contratante deve assegurar que as regulamentações locais sejam estritamente
seguidas.
Em todas as situações, o contratante deve garantir que haja um (1!) terminal de referência de terra para
todos os equipamentos fornecidos pela Philips, e ele deve ser conectado através de uma conexão
removível (A) ao aterramento do cliente.

A

ICN-V-1103-000-GG-03-C

ERT

Philips

Esquema típico de um terminal de referência de terra

3.2.6

Iluminação & Baixa potência
O contratante deve assegurar que as tomadas para os equipamentos Philips sejam fornecidas apenas
de acordo com os desenhos.
A iluminação fornecida na sala atende às seguintes especificações:

3.2.7

Requisitos

Especificação

Fonte de luz (operação)

Mín. de 500 lux ou especificado pelo cliente
(ajustável); medida no piso

Fonte de luz (serviço)

500 lux ; medida no piso

Requisitos do mecanismo de segurança
O sistema Philips está equipado com vários dispositivos de segurança adicionais. O uso desses dispositivos
é regulado pela legislação local. A Philips Healthcare recomenda sempre a instalação dos dispositivos
de segurança para obter o máximo de segurança para os funcionários e pacientes.
Luzes de avisos de raios-X LIGADO
Para a(s) luz(es) de avisos de raios-X ligados, o sistema conta com um contato de relé no gantry do
scanner que pode comutar 6 A no máx. e pode ser conectado a um máximo de 230 V. O empreiteiro
deve garantir que a lâmpada fornecida tem um tempo de resposta entre 1 e 1.000 ms.
O empreiteiro deve garantir que as luzes de avisos de raios-X ligados são montadas de acordo com os
desenhos e que os cabos são roteados até o gantry do scanner. É permitido utilizar o duto de cabos
dedicado da Philips para essa finalidade.
O engenheiro da Philips irá conectar os cabos ao gantry do scanner.
Atenção!
Alimentação CA e uma lâmpada CA, sem CC.
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Interruptores de porta
O empreiteiro deve garantir que os interruptores de porta são montados de acordo com os desenhos
e que os cabos são roteados até o gantry do scanner. É permitido utilizar o duto de cabos dedicado
da Philips para essa finalidade.
O engenheiro da Philips irá conectar os cabos ao gantry do scanner.
Interruptor de desligamento de emergência da sala
O empreiteiro deve garantir que o interruptor de desligamento de emergência (B) é montado de acordo
com os desenhos e que os cabos são roteados até o gabinete principal, ou em mercados onde nenhum
gabinete principal (transformador) é utilizado, até o gantry do scanner. É permitido utilizar o duto de cabos
dedicado da Philips para essa finalidade.
O engenheiro da Philips irá conectar os cabos ao gabinete principal (C), ou em mercados onde nenhum
gabinete principal (transformador) é utilizado, até o gantry do scanner.

3.3

Especificações de dutos
O contratante deve assegurar que:
• Os dutos e eletrocalhas de cabos sejam direcionados de acordo com os desenhos.
• Após a conclusão da instalação pela Philips, todas as eletrocalhas ou canaletas do piso devem ser
vedadas adequadamente para evitar a entrada de fluidos.
• Todas as saídas de cabo devem ser instaladas com tiras isolantes para proteger contra atrito.
• Os dutos de cabos devem ser reservados apenas para equipamentos Philips.
• Todos os dutos de cabos de metal são ligados e aterrados de acordo com as regulamentações locais.
O contratante deve verificar a viabilidade do direcionamento de cabos, como mostrado nos desenhos.
Quaisquer alterações devem ser acordadas com o gerente de projetos da Philips Healthcare.
Os materiais e métodos escolhidos devem estar em conformidade com as regulamentações locais e
fabricação. Evitar raios de curvaturas dos cabos menores que 100 mm ( exceto quando indicado).
O contratante deve garantir que seja possível acessar a eletrocalha ou canaleta a qualquer momento
durante a vida útil do equipamento.
A interligação dos componentes do equipamento deve seguir conforme manual de instalação. Os cabos
devem ser posicionados de acordo com o diagrama de instalação.
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ICN-V-1406-728-GG-03-01-A

Comprimento dos cabos

SG

LM

N° do
cabo

PT

OC

Conexão
De

A

UPS

CR

Comprimento de
cabo [m]

1.

LM

Transformador de
isolamento

SG

Gantry

-

2.

CR

Suporte para
computador host

OC

Console do operador

-

3.

SG

Gantry

CR

Suporte para
computador host

comprimento útil
18.3

4.

SG

Gantry

CR

Suporte para
computador host

23

5.

UPS

Console UPS

CR

Suporte para
computador host

-

3.4

Especificações de rede

3.4.1

Rede de área local (LAN)
O contratante deve assegurar que os pontos de conexão de rede sejam fornecidos, instalados
e conectados de acordo com os desenhos.
O contratante deve trabalhar com o cliente para garantir que esteja disponível uma conexão à rede
do hospital, antes do início da instalação, nos pontos de conexão de rede, como mostrado nos desenhos.
O cliente deve atribuir um endereço IP e outras informações específicas de rede solicitadas pela Philips
para cada conexão de rede mostrada nos desenhos.
Mais informações e orientações sobre a configuração e requisitos da LAN serão fornecidas pelo gerente
de projetos da Philips Healthcare.

3.4.2

Rede de serviço remoto (RSN)
A Rede de serviço remoto (RSN) é um serviço fornecido pela Philips Healthcare que permite conexões
de rede remota entre os dispositivos médicos da Philips e o Centro de assistência remota da Phillips.
A RSN pode ser usada para suporte técnico remoto, diagnóstico e assistência de aplicativos. A instalação
usa Redes privadas virtuais (VPN) para se comunicar através da Internet com o hospital. O sistema precisa
de uma ou mais tomadas de parede Ethernet RJ-45 com conexão à rede do hospital de acordo com
os desenhos
Mais informações e orientações sobre a configuração e requisitos da RSN serão fornecidas pelo gerente
de projetos da Philips Healthcare.
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4

Mecânica

4.1

Informações gerais
Certifique-se de ter lido as outras seções deste manual e ter o cuidado de trabalhar com os outros
contratantes em qualquer atividade de sobreposição.
Todo o trabalho descrito deve ser realizado em conformidade com as especificações indicadas neste
documento fornecido pela Philips Healthcare; qualquer desvio deve primeiro ser aprovado pelo gerente
de projetos da Philips Healthcare.
Todo o trabalho descrito nesta seção deverá executado e fornecido pelo contratante/parte relevante, salvo
indicação em contrário pela Philips Healthcare, ou definido em um documento subsequente.

4.2

Aquecimento, ventilação & ar condicionado (AVAC)
O equipamento Philips exige as seguintes condições de temperatura e umidade:
Requisitos

Especificação

Temperatura

+18 to +24 °C

Mudança de temperatura máxima

5 °C/hr

Umidade relativa

40 - 70% (sem condensação)

As seguintes saídas de calor do equipamento Philips devem ser levadas em conta:
Saída de calor [W]
(operacional)
(modo de espera)

Equipamento
Gantry do scanner

5000

1500

Console do operador

293

-

Os contaminantes transportados pelo ar devem ser minimizados assim que o equipamento médico Philips
for colocado na área de preparação da clínica / hospital ou sala de CT. Toda a construção principal da sala
deve ser terminada, eliminando assim a poeira proveniente do cimento e do gesso cartonado.
Uma vez que o sistema CT esteja totalmente instalado e entregue ao cliente, a qualidade do ar deve ser
mantida ao longo da vida útil do sistema. O uso comum e mudança de lençóis e cobertores em torno da
área de sala de exame do paciente pode causar poeira que poderá entupir os filtros de entrada de ar do
gantry.
O ambiente de funcionamento do sistema para a poluição química do ar deve ser:
• Enxofre <2 ppm
• Amônia NH3 <3 ppm
• Sem componentes de desgasificação de silicío dentro do sistema de scanner.
O ambiente de funcionamento do sistema em matéria de particulas para o nível máximo de poluentes
será:
• PM 2.5 Anual: 15.0 mg/m3 e 24 horas: 65 mg/m3
• PM 10 Anual: 50 mg/m3e 24 horas: 150 mg/m3
O projeto do sistema AVAC da instalação deve sempre considerar os problemas comuns de poeira e
sujeira que afetam subcomponentes de equipamentos internos, fluxo de ar e confiabilidade do sistema. As
aberturas de ventilação (alimentação, retorno, positivo, negativo, pressurizado ou não) devem ser
totalmente conduzidas e nunca devem ser distribuídas através de espaços de teto intersticiais abertos
expostos a pó, amianto e outros contaminantes. A contaminação química também deve ser considerada a
fim de evitar a corrosão de peças de equipamentos internos e externos e conexões.
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4.3

Resfriamento por líquido
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.

4.4

Água
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.

4.5

Rede de esgoto
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.

4.6

Sprinkler
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.

4.7

Ar comprimido
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.

4.8

Gases
O equipamento Philips não possui requisitos nesta disciplina.
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5

Proteção ambiental

5.1

Raio-X
A autoridade local para proteção contra radiação pode utilizar os dados seguintes para determinar os
requisitos de proteção corretos.

Tabela de difusão de radiação

Os valores mostrados estão em unidades nGy/mAs calculadas a partir das medidas diretas.
Condição de escaneamento: 140 kV, 64 x 0,625 mm = 40 mm , 571 x 1,5 mAs
Escala proporcional: 0,5 m.
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6

Desenhos

6.1

Desenhos específicos do local
Os desenhos técnicos criados para este projeto são adicionados como anexo a este conjunto de
informações técnicas.
O conjunto contém normalmente os seguintes desenhos podem variar dependendo das obras de
construção e da configuração do sistema):
• Layout do local
• Modificações de edifício
• Seção(ões) transversal(is) esquemática(s)
• Disposições de piso
• Disposições de teto
• Disposições de parede
• Detalhes
Consulte a tabela do conteúdo na página de rosto do conjunto de desenhos para conhecer o conteúdo
real.
Importante!
Não deve ser utilizado em propositos de construção civil!
Os desenhos fornecidos são a parte gráfica das especificações de preparação do local e não são
destinados à aplicação direta como desenhos de construção. É a responsabilidade do cliente ou do
contratante verificar a viabilidade local das especificações e soluções fornecidas antes incorporá-las
nos desenhos de construção reais.
Se o cliente ou contratante decidir usar os desenhos inalterados da Philips, marque cada cópia
impressa ou digital de cada folha de desenho claramente com a seguinte declaração:
"Aprovado para construção por <nome do engenheiro autorizado> em nome de <contratante>"
preenchido com a data e assinatura do engenheiro autorizado.

Desenhos
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Cólofon
Philips Healthcare
Uma área de negócio da Royal Philips N.V.
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
O seu projecto é executado por

www.healthcare.philips.com/main/support/support-for-your-site/site-planning/index.wpd

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos os direitos
Este documento foi compilado para o projeto mencionado na folha de rosto e contém configurações
e informação especifica do local. Não usar para qualquer outro propósito.
Publicado por Philips Healthcare – Commercial Operations
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Desenho

Configuração Típica (exemplo para referência)

Uruaçú , Brazil
Tomografia

O projeto está baseado em uma configuração padrão e deve ser considerado como um guia geral.
A configuração pode afetar significativamente a representação do projeto, do desenho do local e do desenho do equipamento.

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

*

Projeto

!

Notas importantes

A Philips não se responsabiliza nem oferece qualquer garantia
pela preparação dos locais ou pelas infra-estruturas disponíveis nos
locais onde o equipamento será instalado utilizado ou armazenado.

ID do Cliente

Contato da Philips
Marcelo Morlotti, , marcelo.morlotti@philips.com

Philips Healthcare

ID Técnico

A3

Uma empresa do Grupo Philips
Philips Medical Systems Ltda.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 4º andar
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Nº da Proposta
Nº da Ordem

A informação contida neste documento só serve como referência para o cliente,
e não pode ser interpretada como desenhos de arquitetura ou
documentos para construção.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

Geral
1
C-1
Folha de rosto, Indice
2
A-1
Implantação
3
AD-1
Cortes Esquemáticos
Trabalhos de construção
4
X-1
Obras no Pavimento
5
X-3
Obras em paredes (paredes)
Pormenores de projecto
6
XD-1
Pormenores 1 (todas as especialidades)
7
XD-2
Pormenores 2 (todas as especialidades)
8
ED-1
Esquema elétrico

mm

C-1
06460-040-Barueri-SP

Folha

1/8

0

1

2

3

Incisive CT

5m

4

Resp. Nº

Descrição

Peso Dissip. Ruido
[kg]
[W] [dB(A)]

Sala de exame

1m

A
A

1.1

Gantry Incisive CT

1950

5000

68

1.2

Mesa do paciente

360

-

-

55

Sala de Controle

4.4

A

2.1

Computador anfitrião

A

2.2

Consola de comando (sem mesa)

8

425

11

293

A

2.3

-

Liebert UPS 1000VA (opcionalmente)

15.8

110

46

3.1

ECRIEEPOWER Isolation Transformador

375

650

50

B

4.1

Quadro eléctrico

-

-

-

B

4.2

Janela com vidro protegido contra radiações

-

-

-

B

4.3

Interruptor de emergência (EPO)

-

-

-

B

4.4

Sinalizador de Radiação

-

-

-

Sala técnica
A

Geral

4.3
4.4
Y

Área de exame

1.1

Área de Controle

3.1
4.1
Área técnica

2000
(5810)
(2550)

(6060)

Y

Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

Serviço Remoto de Diagnóstico
Para permitir esta funcionalidade, instalar uma tomada RJ45 tipo Ethernet com acesso à rede
do Cliente (10/100/1000 Mbps).
Requisitos Ambientais
Área de Exames:
Temperatura de Trabalho entre 18°C - 24°C
Humidade relativa (sem condensação) entre 40% - 70%
Variação de temperatura inferior a 5°C por hora
Área de Controle:
Temperatura de Trabalho entre 10°C - 30°C
Humidade relativa (sem condensação) entre 40% - 70%
Variação de temperatura inferior a 5°C por hora

Paredes novas

· A exequibilidade deste projecto é baseada em informação do local fornecida á Philips
(ex. desenhos). A Philips não assume qualquer responsabilidade quanto à precisão desta
informação e as consequências do seu uso.

Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

· O equipamento proposto no estudo desta sala produz radiação raio-X.
È da responsabilidade do cliente cumprir com a legislação aplicável.
Normalmente as protecção radiológicas deverão ser aplicadas de forma a proteger
pacientes, visitas e pessoal técnico. Consultar a entidade reguladora local.

A3

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Notas de projecto

01-12-2021
LGO

Paredes

P-BRA210321

A

Legenda

Uruaçú , Brazil
Tomografia

2.1

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

2.3

Projeto

2700

4.2

Alimentação Principal
· Configuração: Trifásico em triângulo, 3 condutores (U1, V1, W1, PE1) para a unidade
Philips LM
· Configuração: Trifáico em estrela, 5 condutores (L1, L2, L3, N, PE) para a Gantry do CT
(sem LM)
· Tensão Nominal: 200 a 480 VAC entrada em triângulo para a unidade Philips LM
· Tensão Nominal: 380/400 VAC entrada em estrela para a Gantry do CT (sem LM)
· Outros componentes do sistema: 220 or 230VAC - consola de comando alimentada
diretamente da Gantry.
· Potência máxima/momentânea requerida: 115 kVA.
· Resistência Principal: 200 mOhm máx. linha a linha @ 380 VAC
· Protecção da Gantry: 125A @ 380VAC com curva característica tipo B.
· É possível, para locais com 380 / 220 VAC ou 400 / 230 VAC nos quais o transformador
da instalação (Hospital) providencie isolamento entre a sua entrada princiapal e a saída,
que a unidade LM (transformador Teal) não seja necessária. Contudo é também
necessário que a fonte esteja configurada em estrela.

Desenho
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1.2

Requisitos da instalação

Implantação

X

Título da Folha

X

(5955)

2.2

(5555)

4.3

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

1 : 50

mm

A-1
Folha

2/8

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

Situação (escala 1:100)

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

B

A3

Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

B
Uruaçú , Brazil
Tomografia

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

Esquemática seção transversal B-B

01-12-2021
LGO

A
Projeto

Esquemática seção transversal A-A

Cortes Esquemáticos

Título da Folha

altura mínima: 2600 mm

A

Teto falso

P-BRA210321

4

(3200)

3

2700

2

(3200)

2700

1

Desenho
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0
5m

1m

Teto falso

altura mínima: 2600 mm

A

1 : 50
mm

AD-1
3/8

0

1

2

3

5m

4

1m

(5555)

Y

X

X
(5955)

380

700

3

Projeto

Uruaçú , Brazil
Tomografia

450

655

Conduta de parede
ver X-3

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

3

2700

4

3
2

Enchimento com cimento ou epoxy

Legenda
Paredes

Laje de pavimento

Paredes novas
Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Instalação tipo de conduta no pavimento (sem escala)

Legenda
Resp. Nº

Descrição

Quant.

B

1

Fixação ao pavimento da CT

-

XD-1

B

2

Abertura na parede

1

-

-

B

3

200 x 100 Conduta de cabos embutida no pavimento

-

-

§ 3.3

B

4

Saída de cabos

1

-

-

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Detalhe

Texto Ref.
§ 2.2

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Betonilha

Conduta de cabos aberta com tampa

01-12-2021
LGO

Revestimento do pavimento

A

(6060)

Título da Folha

Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

P-BRA210321

(5810)

Obras no Pavimento
Todas as especialidades

2000

Y

Desenho
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1

1 : 50

mm

X-1
4/8

0

1

2

3

5m

4

1m

Teto falso

Teto falso

2700

1

Conduta de pavimento ver X-1

Conduta de cabos aberta com tampa

B

Situação (escala 1:100)

Parede

Conduta de cabos aberta com tampa

Instalação tipo de conduta na parede (sem escala)

Descrição

B

Quant.

Texto Ref.

1

Quadro eléctrico

-

-

§ 3.2

B

2

Janela com vidro protegido contra radiações

1

-

§ 1.6

B

3

Abertura na parede

1

-

-

B

4

Tomada de potência (dedicada á Philips)

2

-

§ 3.2

B

5

Tomada de informática 1Gb, RJ45

1

-

§ 3.2

B

6

200 x 100 Conduta de cabos embutida no pavimento

-

-

§ 3.3

B

7

200 x 70

-

-

§ 3.3

B

8

Sinalizador de Radiação

1

-

§ 3.2

Conduta de cabos de parede

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Detalhe

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

A

Resp. Nº

A

Instalação tipo de conduta na parede (sem escala)

Título da Folha

Legenda

Uruaçú , Brazil
Tomografia

Projeto

Parede

Desenho

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

elevação B

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

Conduta de pavimento ver X-1

elevação A

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

1150
300

3

01-12-2021
LGO

4

Obras em paredes
(paredes)
Todas as especialidades

5

P-BRA210321

6

7

900

>750

4

(3200)

(3200)

2700

2

900

8

1 : 50

mm

X-3
5/8

Porca de aperto e anilha
(use loctite 243)

Atenção:
Não é permitido rebaixar!

Chapa de pavimento

Bucha para cargas elevada

Bucha química
Varão roscado embebido em
mistura de 2 componentes
Hilti HIT-HY 200 com HIT-V
110 / 8.8
diâmetro do parafuso: 12mm
broca: 14mm

2120

Camada de betonilha

>45mm embutido no betão

>105mm embutido no betão

Camada de betonilha

Área de assentamento do equipamento no pavimento
para as especificações de nivelamento e de ondulação

Y

X

510

Chapa de pavimento

A ondulação no pavimento e o
nivelamento do pavimento
da sala de exames na área de
assentamento do equipamento não
deverá exceder 6.3 mm numa distância
de 300 mm.

Qualidade do betão ≥C20

545
780

Exemplo - Bucha de expansão
Typo: Bucha para cargas elevada
(não para dimensionar)

Exemplo - Bucha química
Não fornecido pela Philips
(não para dimensionar)

2206

200

Y

1

2

Pormenor - Nivelamento e ondulação do pavimento (sem escala)

645

Quant.

Detalhe

Texto Ref.

A

1

Bucha expansiva M12

14

-

§ 2.2

666

B

2

Furo para bucha M12

14

-

§ 2.2

2186

A

3

Chapa de apoio e fixação da Gantry

1

-

§ 2.2

A

4

Chapa de apoio e fixação da cama do paciente

1

-

§ 2.2

Na furação utilizar sempre o template Philips

Pormenor - Estrutura de suporte da gantry/mesa do paciente (escala 1:20)
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Descrição

A

Resp. Nº

Desenho

85

Legenda

360
720

Título da Folha

140

01-12-2021
LGO

85

Uruaçú , Brazil
Tomografia

Projeto

X

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

2

425

1

120

249

420

489

1860

1700

4

408

700

120

Pormenores 1
(todas as especialidades)

320

P-BRA210321

335

231

20

270
100

2100

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.
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0
R2

105

200

35

140

3

85

20

mm

XD-1
6/8

Conexão de banda larga segura obrigatória para o suporte técnico remoto, o diagnóstico e a assistência em aplicações da Philips.

Conectividade de banda ancha entre sites (Preferida)
end
equipamento de VPN existente.

da Philips instalado no local configurando uma diretiva baseada em IP, o que permite o

Detalhes de conectividade:
Será estabelecida uma conexão entre sites no roteador Cisco do data center da RSN e o
concentrador de VPN da HCF.
O VPN será um criptografado IPSEC, 3DES usando IKE como padrão, embora também
haja padrões alternativos, como AES, MD5, SHA, tempo de vida de associação de
segurança e modo de criptografia.
Todos os sistemas con manutenção remota terão um IP NAT estático que configuramos
no lado do data center da RSN.

Visão geral da rede
(Não específico ao
local)

Roteador do
concentrador de
VPN da HCF

Instalação de assistência médica
Visão geral da rede
(Não específico ao
local)

Philips
PACS

Philips
Nuc Med
Philips MR

c

Instalação de assistência médica

Philips
PACS

Philips
Roteador

Rede do
Hospital

Internet

Philips
Nuc Med

VPN da Philips ou
VPN entre sites

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

Philips MR

c

Philips Roteador

Internet
Philips VPN or
Site-to-Site VPN

-

Firewalls

Instalação de assistência médica
Philips
Philips
Philips MR
PACS Nuc Med
Rede do
Hospital

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

Atribua um endereço IP público fixo do ISP a ser configurado no roteador da Philips. Esse
é o link TRACEJADO na imagem conectada ao firewall.
Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.
Preencha a lista de verificação do local correspondente.
Roteie o tráfego dentro da rede do hospital com endereços de destino 192.68.48.0/22 
para a interface de Ethernet do roteador da Philips interna. Essa é a linha RETA na
imagem conectada ao firewall

Philips MR

c
Internet
VPN da Philips ou
VPN entre sites

Este método de conectividade foi projetado para clientes que prefiram um roteador de RSN
da Philips instalado no local utilizando todos os recursos de segurança fornecidos e
gerenciados pela Philips.
Visão geral da rede
(Não específico do
site)

Philips
PACS

Philips
Nuc Med

-

-

-

Rede do
Hospital

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

Atribua um endereço IP público fixo do ISP a ser configurado no roteador da Philips.
Esse é o link TRACEJADO na imagem conectada ao firewall.
Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.
Preencha a lista de verificação do local correspondente.
Roteie o tráfego dentro da rede do hospital com endereços de destino 192.68.48.0/22 
para a interface de Ethernet do roteador da Philips interna. Essa é a linha RETA na
imagem conectada ao firewall
Configure e permita o firewall na cominição do protocolo IPSec da interface de linha
em LINHA RETA abrindo o protocolo 500, 50, 51, 47 e a porta 23 + TACACS. O
tráfego deve ser entre o endereço IP externo localizado no roteador Philips e o
endereço IP do data center da RSN 192.68.48 / 24, além do endereço IP AOSN
TACAS.
- Configure e permita o firewall no acesso à interface de linha em LINHA RETA entre o
endereço IP alocado pelo hospital à interface do roteador de Ethernet da Philips e o
endereço IP da modalidade de destino.

A3

mm

XD-2
Folha

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Uruaçú , Brazil
Tomografia

Visão geral da rede
(Não específico ao
local)

Instalação de assistência médica

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Philips
Roteador

Detalhes de conectividade:
Um roteador Cisco 1711 ou 1712 da RSN será pré-configurado e instalado na HCF
pela Philips com o representante de TI da HCF.
O VPN será um criptografado IPSEC, 3DES usando IKE e estabelecido do DC
(DataCenter) da RSN com no roteador da RSN local.
É usada uma NAT um para um limitar o acesso apenas ao equipamento Philips.
A configuração do roteador e a auditoria de IP são habilitadas para que a TI do cliente
as veja 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo site.
Também há suporte para conexões DSL dedicadas.

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

instalado na DMZ existente, ou nova, o que permite o acesso ao equipamento Philips.

Projeto

Roteador de banda larga na Instala
Este método de conectividade foi projectado para clientes que dedicaram uma conexão de
alta velocidade para o equipamento Philips.

-

Pormenores 2
(todas as especialidades)

-

-

Atribua um endereço de IP público fixo do ISP a ser configurado no roteador da
Philips. Esse é o link TRACEJADO na imagem conectada ao firewall.
Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.
Preencha a lista de verificação do local correspondente.
Roteie o tráfego dentro da rede do hospital com endereços de destino 192.68.48.0/22 
para a interface de Ethernet do roteador da Philips interna. Esta é a linha RETA na
imagen conectada ao firewall.
Configure e permita o firewall no acesso à interface com linhas em LINHA RETA entre
o endereço IP alocado pelo hospital e a interface do roteador de Ethernet interno da
Philips, além do endereço IP da modalidade de destino.

Título da Folha

Examine e aprove os detalhes da conexão.
Preencha a lista de verificação do local correspondente.
Configure e permita o acesso entre sites antes de definir a conectividade, dependendo dos
critérios de acesso que a HCF opta por implementar (por exemplo: IP de origem, IP de
destino, atribui o de NAT, etc.).
Roteie o tráfego da rede do hospital com endereços de destino 192.68.48.0/22 para o IP
indicado e fornecido pela Philips.

-

A

Philips
Monitoramento CT
do paciente

01-12-2021
LGO
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-

Ultrassom

P-BRA210321

VPN
compartilhada

Philips
Raios X

Desenho

Rede do
Hospital

Internet

7/8

SB - 01/1

380 VOLTS
L1 L2 L3

LEGENDA

QUADRO DE FORÇA

FD

BARRAS DE COBRE

D1

ITEM

Incisive CT
115kVA
Rev. 3 - 11/11/2018

PE

Botão Comutador de 2 pos. com Retenção
(liga/desliga) fixado na porta do painel.
B2
Botão Cogumelo Vermelho com Retenção
B3
(emergência) - externo ao painel.
CX1 Caixa termoplásticas para botoeiras
CX2 (fixar B2 e B3) - externo ao painel.
B1

25A

Cabo #6mm²

7

20KA

DR1
8

13

18

14

B2

AE

22

X2

D1
21

24Vac

A2

B3
6

D2
X1

#35mm²

X1

H2

A1

H1

X2
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KIT "Acionamento Externo" para o
disjuntor "D1".
Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 160A.
Com Térmico e Magnético Ajustáveis.
Atenção: Ajusta-lo em 125A.

X2

4

40 Seg

RT1

1. Compativel com o disjuntor "D1", a ser usado.
2. Atender as exigências da "NR-10".

4
1

1. Capacidade de interrupção (mínima) 380/415Vac de 25kA.
2. Corrente de Sobrecarga Ajustável de 125 até 160A.

1

3. Corrente de Curto-circuito ajustável 4 ou 10 vezes a Corrente de Sobrecarga.
1. Corrente nominal de sobrecarga de 4A.

D2

Mini disjuntor Bipolar 4A.

A1

C1
A2

22

2. Capacidade de 20KA, Classe II.

2. Corrente de curto-circuito de 5 a 10 vezes corrente nominal (curva C).

1

3. Capacidade de interrupção 220Vac de 5kA.
SALA DE COMANDO

CX2

A2

Interruptor Diferencial Tetrapolar
DR1 125A/30mA, 380Vca Tipo "A".

TIMER AJUSTADO PARA 40 SEG.
PODENDO SER AJUSTADO
CONFORME NECESSIDADE

Atenção: Não utilizar DR´s do Tipo "AC" .

GABINETE
TEAL PHILIPS

H1
H2

Sinaleiro para Painel
(ligado) fixado na porta do painel.

RT1

Rele de Tempo (Temporizador).

1. Corrente nominal residual de 30mA, tipo "A".
2. Corrente nominal de 125A.

1

3. Tensão Máxima de trabalho 380Vca (ou superior).
1. Tensão de alimentação de 24Vac.
2. Sinaleiro na cor "verde" para "H1" e "vermelho" para "H2".

2

3. Diâmetro de fixação de 22mm.
1. Tensão de alimentação de 24Vac.
2. Ajustável de 6 a 60 segundos, com retardo na energização

1

3. Conter 1 (ou mais ) contato NA.

PI

T1

SB - 01/1
3F+N+T
380V - 60Hz

AE

H2

H1

1. Capacidade de condução de 192A e isolação de 800Vca, para 70mm² .

Atenção: Deve ser isolados de ambos os lados.

3. Não utilizar bornes, com tampas laterais removíveis.

FT

Fusível Diazed 2A do Transformador T1.

FD

Fusível Diazed 25A dos DPS´s.

BC

Barra de cobre para Terra.

RT1
B1
FD
FT

1

2. Capacidade de condução de 41A e isolação de 800Vca, para 6mm² .

1. O Conjunto Diazed Completo deve contar com: "Base", "Tampa", "Fusível",
"Parafuso de Ajuste" e "Cobertura de Base".
2. Atenção: Não Utilizar "Anel de Proteção".
1. O Conjunto Diazed Completo deve contar com: "Base", "Tampa", "Fusível",
"Parafuso de Ajuste" e "Cobertura de Base".
2. Atenção: Não Utilizar "Anel de Proteção".
1. Capacidade de condução de 140A.

7
2
4
1

1. Placa nas medidas de 180x60mm (C x A) e espessura de 3mm.

C1
T1

2. Primário e secundário isolados elétricamente.

Conector SAK (borne K) de 70mm² (5 pç).
Conector SAK (borne K) de 6mm² (2 pç).

D2
DPS

1. Tensão do primário (entrada) 380Vca e do secundário (saída) 24Vca.

3. Potência de 200VA.

X1

BC

Transformador isolador abaixador de
tensão (monofásico 380/24V)

PI

Placa de Identificação.

2. Fundo na cor branca com letras azuis, com os dizeres “SB – 01/1”.

1

3. Fixada no canto esquerdo superior, na porta painel do lado externo.
X1

PD

Porta Diagrama.

CM

Caixa para Montagem.

OBS.:

LAYOUT INTERNO E EXTERNO (SUGESTIVO, SEM ESCALA)

1. Tamanho A4.
2. Fixado no centro inferior da porta do painel do lado interno.
1. Fabricada em Aço-carbono, com IP 64 (mínimo).
2. Tamanho 950 x 480 x 220 mm (AxLxP). Dimensões sugestivas.

1

Uruaçú , Brazil
Tomografia

B1

14

1. Tensão nominal de trabalho de 275V.

Projeto

C1

Dispositivo de Proteção contra Surtos.

1

1. TODOS OS COMPONENTES DESCRITOS ACIMA, DEVEM ATENDER AS NORMAS NACIONAIS
VIGENTES, DE SEGURANÇA E QUALIDADE, COMO EXEMPLO A "ABNT NBR IEC 60947".
2. TODOS OS COMPONENTES ACIMA DEVEM SER ADQUIRIDOS E INSTALADOS PELO CLIENTE

A3

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

RT1

5

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

1

Incisive CT
Hospital Regional de Uruaçú

15

C1

T1

DR1

2. Corrente nominal 140A para contatos principais (mínina).

01-12-2021
LGO

13

A1

D1

2

3. Conter 1 (ou mais) contato auxiliar NA.

21

380Vac

3

2. Tamanho 75 x 75 x 75 mm (AxLxP). Dimensões aproximadas.

SALA DE EXAMES

2A

2

Contator Tripolar 140A, Bobina 24Vac.

CX1

FT

1

1. Caixa termoplásticas para fixação dos botões cogumelos (descrito acima).

2

1. Alimentação da bobina 24Vac.

C1

DPS

X1

2. Diâmentro de fixação (furação) de 22mm.

Esquema elétrico
(todas as especialidades)

6

4

1. Conter 1 (ou mais) bloco de contato NF.

1

Título da Folha

N

2. Diâmentro de fixação (furação) de 22mm.

QUANT.

A

5

1. Conter 1 (ou mais) bloco de contato NA.

P-BRA210321

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desenho

N

: A pinagem do DR1 é
referente ao tipo Scheneider. No
caso de utilizar outro tipo, consulte
o manual do fabricante.

DPS

DESCRIÇÃO

1 : 50

mm

ED-1
Folha
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.
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MANUAL DE PRE-INSTALAÇÃO

Conjunto radiológico HF630M/HF800M
ANALÓGICO/DIGITAL
Pré instalação
Prezado cliente
Vossa senhoria está recebendo um equipamento de alta tecnologia, para a área de saúde, que
necessita de infraestrutura adequada para ser instalado e assim proporcionar toda performance e
qualidade esperada. Leia com atenção este manual e providencie todas as adequações mínimas
exigidas. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa empresa para que possamos ajuda-lo da
melhor maneira possível.

REVISÃO 13 – ABRIL 2020
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1. PRE-INSTALAÇÃO
Antes de solicitar a instalação do conjunto radiológico por um técnico credenciado LOTUS,
verifique se a sala encontra-se adequada a receber o equipamento. As seguintes providencias
mínimas são necessárias:
 Sala possui as dimensões mínimas necessárias para o equipamento (de 20 a 25 m²). Em
caso de áreas menores, consulte a fábrica.
 Sala está totalmente finalizada, livre de obras de alvenaria, reformas ou pinturas.
 A sala possui as tubulações necessárias para a passagem dos cabos.
 O piso deve estar nivelado para receber o trilho da estativa.
 A sala está adequada com devidas proteções radiológicas necessárias à potência do
equipamento. Obs.: As adequações de proteção radiológica devem ser feitas em função de
um projeto específico fornecido por empresa de física médica ou similar. A empresa Lotus
não passará nenhuma informação relativo ao projeto de proteção radiológica.
 A sala possui o fornecimento de energia elétrica necessária ao equipamento, com quadro
de força instalado.
 A sala possui aterramento exclusivo e com capacidade ao uso dos raios x.
 Climatização da sala (ar condicionado).
 Presença de luz indicativa de utilização do raios x na cor vermelha acima das portas de
entrada e saída da sala de raios x. Esta luz deve estar conectada ao gerador de raios x.
 Presença do sensor de porta para indicar a abertura da porta e interrupção do disparo do
raios x. Este sensor deve estar conectado ao gerador de raios x.
 Presença de processadora de raios x, em caso de uso de filmes, ou sistema digital em
funcionamento, para testes do raios x no ato da instalação.
 Disponibilizar pessoas especializadas para acompanhar a instalação e posterior
treinamento na operação e manutenção preventiva do conjunto radiológico. No caso de
surgir necessidade de novas visitas para treinamento, os custos serão por conta do cliente.
NO CASO DO CONJUNTO RADIOLOGIO DIGITAL, PROVIDENCIAR TAMBÉM:




02 Pontos de rede (Lógicos) próximos ao comando do gerador, na sala de raios x. Estes
pontos devem comunicar a rede lógica do hospital.
02 tomadas próximas, na sala de comando (110 ou 220 v)

Caso alguma dessas necessidades acima não estiver adequada, não desembale o equipamento e
solicite as providências necessárias primeiro.
2. DIMENSÕES MÍNIMAS DA SALA

As dimensões mínimas da sala de raios x devem atender a portaria 453 da ANVISA e RDC 50, a
necessidade do equipamento e a necessidade de fluxo da instituição, como por exemplo, a
entrada de macas, cadeirantes e outros.
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A saber:
Portaria 453/capítulo 4
“4.2 Os ambientes do estabelecimento de saúde que emprega os raios-x diagnósticos devem estar em
conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para Projetos Físicos de
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, Portaria 1884 de 11/11/94, ou a que vier a substituí-la.”
RDC 50
Deve-se manter a distância mínima de 1,5 m do ponto de radiação principal (tubo) para todos os lados do
equipamento.
O Conjunto Radiológico deve ser disposto na sala, com as configurações abaixo.
Obs.: A disposição final será informada no projeto de adequação.

3. NECESSIDADE ELÉTRICA
O Conjunto radiológico necessita do seguinte padrão de energia:
OPÇÃO1: Trifásico 380V + neutro + Aterramento
- 380V entre fases e 220V entre fase e neutro.
OPÇÃO2: Trifásico 220V + Aterramento
- 220V entre fases e 127V entre fase e neutro.
ATENÇÃO :
A máxima variação permitida entre as fases é +/- 10%
220 V : 198 a 242 V
380 V : 342 a 418 V
TENSÕES ACIMA DESTA FAIXA PODERÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO, NÃO COBERTO PELA GARANTIA.
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OUTRAS CARACTERISTICAS:







Modo de operação: NÃO CONTINUA
Faixa de alimentação: ±10% DA TENSÃO DECLARADA DE ALIMENTAÇÃO
Número de fases (3~): TRIFÁSICO AC
Tipo de corrente: ALTERNADA
Frequência de alimentação :60HZ
Potência de entrada máxima: 87KVA para ambas as tensões

3.1 QUADRO ELÉTRICO
-Deverá ser deixado, dentro da sala de raios x, um quadro de energia com um disjuntor trifásico de
100 A, curva “C”, com comando liga desliga por botoeira.
-No Caso de alimentação em 380VAC, será necessário trazer o NEUTRO até esta caixa, além do
aterramento.

EXEMPLO DE DISJUNTOR 100 A – CURVA “C”

Os cabos utilizados até o quadro principal devem seguir a seguinte regra:

Quando mais longe do distribuidor principal, maior a bitola do cabo a ser utilizado.
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ATERRAMENTO
O Aterramento para o Raios x deverá ter uma linha exclusiva, isso significa que ele não
pode derivar de outro equipamento que, por exemplo, esteja em sala próxima, mas poderá vir de
uma malha de aterramento que atende a outros equipamentos, desde que bem dimensionado e
valor medido não deve ser superior a 3 ohms.
É muito importante, principalmente na alimentação em 380V, que haja a equalização entre
NEUTRO e TERRA, a qual é feita através de uma ligação física (cabo) entre a terra do transformador
e o terra do Raios x.

4. TUBULAÇÃO PARA CABOS
A sala deverá ser provida de tubulações para a passagem dos cabos elétricos e de comando, segundo
projeto de adequação fornecido pela fábrica, em relação ao projeto original da sala fornecido pelo cliente.
Exemplo de projeto de adequação:
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Os componentes:
-Quadro de energia (Q1), gerador (D), mesa (B),
bucky mural(C) e painel de comando(A), devem
ter tubulação no piso comunicando estes
componentes entre si, conforme exemplo, com
caixa de passagem 4”x4” alta , tipo CP, embutida
no piso.
-Recomenda-se que o quadro de energia fique o
mais perto possível do gerador. No caso do
quadro de energia estar longe do gerador,
tubulação com no mínimo 3” deve ser previsto
entre eles. As demais podem ser de 2”.

Para receber este projeto, envie a fábrica, um croqui, o mais detalhado possível, da sala atual de raios x
com as seguintes informações mínimas:
-Dimensões completas da sala;
-Localização de portas, janelas e outros ambientes;
-Localização (se houver) do quadro elétrico;
-Fotos da sala atual;
A fábrica, na sequência, encaminhará ao cliente um projeto apontando as necessidades de adequações
estruturais para a instalação do Conjunto radiológico, conforme exemplo acima. O equipamento só será
instalado após providenciado as adequações acima solicitado.

ATENÇÃO
Todo projeto de adequação deve ser submetido a empresa antes de se proceder a reforma ou
construção, para a devida aprovação.
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5. AR CONDICIONADO
A climatização da sala é necessária ao bom funcionamento do equipamento.
Este equipamento possui alta tecnologia como processadores eletrônicos de última gerando os
quais necessitam de controle de temperatura adequada.
6. EMBALAGEM – MECÂNICA
O Cliente deve disponibilizar local adequado para armazenagem do equipamento até o
momento da instalação, longe de umidade e intempéries. Não abra as caixas sob pena de
perdas da garantia
O Conjunto Radiológico HF630M/HF800M é composto por 4 volumes conforme figura
abaixo.
Mesa, Bucky Mural e Estativa

Gerador
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7. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Gerador: 63 x 44 x 72 cm ( L x C x H)
Dúvidas, entre em contato com a fábrica: (41) 3074-2100
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Pé Direito mínimo : 2,5 m
4,82m

6,75m

pto elt 127/220v
pto rede(logico)

Q1

D
B
C
3,70m

A
1,20m

A
B,C e D
Q1
L1

L1

Caixas de passagem 4"x 4", na parede a 20 cm do chão
Caixas de passagem 4"x 4", de alumínio,
embutida no piso. Tubulação de 2"

Alta - tipo CP

com tampa,

Quadro Eletrico embutido ou de sobrepor aproximadamente 1,5 m do piso:
220V ou 380V AC - Neutro + aterramento
Lâmpada vermelha de sinalização- max 60W

Este projeto refere-se a necessidades elétricas e mecânicas para a instalação dos
Conjuntos Radiológicos LOTUS dentro das normas vigentes na ANVISA para este
equipamento, no referido ambiente conforme informações passadas pelo cliente.
As necessidades de blindagem radiológica,tais como : barita , chumbo e outras
relacionadas a proteção radiológica devem ser consultados com uma empresa
especifica para este tipo de projeto,não sendo de competência da empresa Lotus.

Projeto de Instalação Conjunto Radiológico HF630M

Data
Revisão

Local

SESA GO - sala 1

Responsável

08/11/21

00
Marco

Pé Direito mínimo : 2,5 m
4,65m

6,75m

pto elt 127/220v
pto rede(logico)

D
B
C

Para uso da lâmpada
da porta deverá ser
previsto tubulação de
no mínimo 3/4" entre a
lâmpada e o gerador.

3,70m

A
L1

A
B,C e D
Q1
L1

1,20m

Caixas de passagem 4"x 4", na parede a 20 cm do chão
Caixas de passagem 4"x 4", de alumínio,
embutida no piso. Tubulação de 2"

Alta - tipo CP

com tampa,

Quadro Eletrico embutido ou de sobrepor aproximadamente 1,5 m do piso:
220V ou 380V AC - Neutro + aterramento
Lâmpada vermelha de sinalização- max 60W

Este projeto refere-se a necessidades elétricas e mecânicas para a instalação dos
Conjuntos Radiológicos LOTUS dentro das normas vigentes na ANVISA para este
equipamento, no referido ambiente conforme informações passadas pelo cliente.
As necessidades de blindagem radiológica,tais como : barita , chumbo e outras
relacionadas a proteção radiológica devem ser consultados com uma empresa
especifica para este tipo de projeto,não sendo de competência da empresa Lotus.
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Configuração Típica (exemplo para referência)

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Descrição

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Tipo

Geral
1
C-1
Folha de rosto, Indice
2
AL-1
Requisitos para o local
3
A-1
Implantação
4
A-2
Alterações arquitectónicas
5
AD-1
Cortes Esquemáticos
Trabalhos de construção
6
X-1
Obras no Pavimento
7
X-2
Obras no Teto
8
X-3
Obras em paredes (paredes)
9
X-4
Obras em paredes (paredes)
Pormenores de projecto
10
XD-1
Pormenores 1 (todas as especialidades)
11
XD-2
Pormenores 2 (todas as especialidades)
12
XD-3
Pormenores 3 (todas as especialidades)
13
XD-4
Pormenores 4 (todas as especialidades)
14
XD-5
Pormenores 5 (todas as especialidades)
15
XD-6
Pormenores 6 (todas as especialidades)
16
XD-7
Pormenores 7 (todas as especialidades)
17
XD-8
Pormenores 8 (todas as especialidades)
18
XD-9
Pormenores 9 (todas as especialidades)

Notas importantes

A Philips não se responsabiliza nem oferece qualquer garantia
pela preparação dos locais ou pelas infra-estruturas disponíveis nos
locais onde o equipamento será instalado utilizado ou armazenado.

ID do Cliente

Contato da Philips
Marcelo Morlotti, , marcelo.morlotti@philips.com

Philips Healthcare

ID Técnico

A3

Uma empresa do Grupo Philips
Philips Medical Systems Ltda.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 4º andar
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Nº da Proposta
Nº da Ordem

A informação contida neste documento só serve como referência para o cliente,
e não pode ser interpretada como desenhos de arquitetura ou
documentos para construção.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.
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De:
Sala de equipamentos
SFP
SFP
CombiCabinet (DACC) (*)
CombiCabinet (LCC4) (*)
CombiCabinet (uMDU) (*)
CombiCabinet (uMDU) (*)
CombiCabinet (LCC4) (*)
Sala de exame
SFP
SFP
SFP
SFP
Sala técnica para sala de controle
CombiCabinet (DACC)
CombiCabinet (DACC)
CombiCabinet (DACC)
CombiCabinet (DACC)
SFP
SFP
SFP
CombiCabinet (uMDU)
CombiCabinet (uMDU)
Sala controle
OEC
OEC

1.2

Mesa do paciente CS

A

1.3

Placa do sistema de filtros (SFP)

A

1.4

D
A

101

-

-

268

-

-

60

-

-

Tubo de exaustão de gás He dentro da gaiola de RF

-

-

-

1.5

Abertura para filtro RF para exaustão de gás He

-

-

-

1.6

Tubo de exaustão de gás He fora da gaiola de RF

-

-

-

500

55

Área de Controle
A

2.1

Consola de comando

10

-

-

D

2.2

Botão de emergência

-

-

-

A

2.3

Compartimento de armazenamento

-

-

-

A

2.4

Mesa de comando

100

-

Área técnica
A

3.1

CombiCabinet

A

3.2

Gradient amplifier cabinet Stellar HP

D

3.3

Serviço Remoto de Diagnóstico
Para permitir esta funcionalidade, instalar uma tomada RJ45 tipo Ethernet com acesso à rede
do Cliente (100/1000 Mbps).

A

3.4

B

Área Técnica:
Temperatura de trabalho entre 15-24°C
Máxima variação de temperatura de 5°C por 10min
Humidade relativa (sem condensação) entre 30%-70%
Capacidade mínima do Ar Condicionado: 4 kW
- Dissipação de calor em Espera: 2 kW
- Dissipação de calor para a água: 4.75 - 20 kW

Máximo comprimento de cabos entre a entrada e saida de cabos dos gabinetes

A

2000
3665

(**)
• Para 230V Y-configuração (= fase para neutro), tipo AM ou GL segundo
DIN 43620, VDE 0636 parte 1 e 2a

Requisitos ambientais
Área de Exames:
Temperatura de trabalho entre 18-22°C
A temperatura do ar condicionado que entra na sala deverá ser no mínimo 6 graus abaixo
da temperatura média da sala.
Máxima variação de temperatura de 5°C por 10min
Humidade relativa (sem condensação) entre 40%-70%
Capacidade mínima do Ar Condicionado: 2kW
- A energia dissipada na sala de exames será removida da mesma através de um sistema de
extração de ar.
- O calor dissipado da bobina Gradiente (1 a 15 kW) será removido através do sistema de
refrigeração líquido da bobina Gradiente.

Máximo comprimento de cabos:

Magneto 1,5T

4000

-

75

555

-

-

1000

-

-

Conexão de água fria

-

-

-

Quadro eléctrico

-

-

-

3.5

Terminal da terra de referência

-

-

-

A

3.6

Unidade do sistema de refrigeração de ar (SACU)

25

-

72

A

3.7

Guia de onda do sistema de refrigeração de ar (SACU)

-

-

-

A

3.8

Painel de fluxo

-

-

-

B

3.9

Dreno

-

-

-

A

3.10 Estabilizer
3.11 Chiller

-

-

-

-

-

-

A

Geral
D

4.1

Porta RF

-

-

-

D

4.2

Janela RF

-

-

-

D

4.3

Sensor de porta RF

-

-

-

Para:

Metros:

CombiCabinet (DACC) (*)(**)
Gradient Amplifier Cabinet (***)(****)
Gradient Amplifier Cabinet (***)
Gradient Amplifier Cabinet (***)
Gradient Amplifier Cabinet (***)
480V ramp tool transformer cabinet
SACU

10 (**)
6
12 (*)
11
5
10
14

Magnet assembly (****)
Magnet assembly / Patient support
ERDU (Quench button)
Patient observation camera (option)

10
16.9
25
15

RF door switch
OEC
Cable storage rail
Audio equipment (local)
OEC
Cable storage rail
ERDU (Quench button)
OEC
Cable storage rail

30 (*)
28 (*)
28 (*)
25
25
25
25
30
25

*A carga térmica indicada é o pico de dissipação para cada bastidor medido individualmente.
O pico de dissipação de calor na sala, tal como indicado nos requisitos da instalação, será
menor do que a soma de cada aparelho individual, devido ao facto de que nem todos
os bastidores operarem ao máximo da sua carga térmica ao mesmo tempo.

Peripherals on table top
Cable storage rail

0.5
0.5

Notas de projecto de MR

(*)
Cable outlet on top of CombiCabinet is reference point for the length.
(**) RF cable outlet is at bottom of DACC: cable length will reduce by 2 m!
(***) Cable and hose connections on top of the cabinet only.
(****) Gradient cables are also available in one set with a length of 8 m for technical room
and 12 m for examination room if bigger rooms are applied.
Contact the Philips Healthcare Site Planning Departments or Project Manager.

Área de Comando:
Temperatura de conforto humano entre 18-24°C
Temperatura necessária para a película de Raios-X entre15-30°C
Temperatura do equipamento de MR entre 10-35°C
Máxima variação de temperatura de 5°C por 10min
Humidade relativa (sem condensação) entre 30%-70%
Capacidade minima do Ar Condicionado: 0.5 kW

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

· A exequibilidade deste projecto é baseada em informação do local fornecida á Philips (ex.
desenhos). A Philips não assume qualquer responsabilidade quanto à precisão desta
informação e as consequências do seu uso.
· O equipamento proposto no estudo desta sala produz forte campo magnético.
È da responsabilidade do cliente cumprir com a legislação aplicável.
Normalmente este campo magnético deverá estar contido numa área controlada, de
acesso restrito, apenas a pessoal autorizado e a pacientes rastreados.
Consultar a entidade reguladora local.

A3

mm

AL-1
Folha

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Para uma área de 3000 mm x 3000 mm em redor do isocentro do magneto do
sistema, o reforço da malha de ferro deverá:
- NÃO estar a menos de 50 mm abaixo da superfície do pavimento
acabado.
- NÃO ter uma densidade média superior a 25 Kg/m² entre os 50 e os 246 mm
abaixo da superfície do pavimento acabado. (Os reforços abaixo dos 246 mm
podem ser ignorados)
- Estar uniformemente distribuido.

1.1

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Vigas ferromagnéticas que se situem abaixo do magneto do sistema deverão ser
colocadas a um mínimo de 246 mm do chão acabado.

A

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

(*)
Se um UPS para o sistema RM completo é necessário, proporcionar o fornecedor UPS
que não só o kVA exigida, mas também o pico supramencionada corrente necessária. Isto
pode resultar em uma especificação mais elevada (kVA) da UPS necessários.

Área de exame

29-06-2021
CGA

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

6

A Philips recomenda que a porta da gaiola de Faraday abra para o exterior da sala
de exames para que a abertura da mesma seja facilitada em caso de urgência. Caso a
porta abra para o interior será necessário instalar uma grelha com as dimensões
mínimas de 600 mmx600 mm com o intuito de aliviar a sobrepressão do sistema.

Peso Dissip. Ruido
[kg]
[W] [dB(A)]

Projeto

5

"Para que a linha de campo com o potencial de 0,5mT se encontre contida entre as
paredes da sala de exames poderá ser necessário recorrer a blindagem passiva."

Descrição

Requisitos para o local
Legenda do Equipamento

4

Potência elétrica (entrada 230/400 tensão)
Potência aparente: 50 kVA
Corrente nominal: 90 A / fase
Corrente de pico: 200 A / fase <5ms (*)
Corrente de pico: 250 A / fase <1ms (*)
Fusível nominal (**): 100 A rms

Resp. Nº

Título da Folha

3

"Para que a linha de campo com o potencial de 0,5mT se encontre contida entre o
tecto e o chão da sala de exames poderá ser necessário recorrer a blindagem
passiva."

Prodiva 1.5T CS

A

2

Alimentação Principal
· Configuração:
Estrela, Trifásico+Neutro+Terra de proteção (PE).
Triângulo é permitido para a versão de 480V.
Versão MDU deverá ser encomendada através do questionário de encomenda.
· Tensão nominal
230/400V +/-10% 50/60Hz +/-1Hz
480V +/-10% 60Hz +/-1Hz
· Impedância Principal (à tensão nominal): < 180 mOhm

As dimensões, para os trabalhos em obra da sala de exames, (como a construção da
gaiola de Faraday e as aberturas na parede) são apenas indicativas. Consulte os
esquemas do fornecedor da gaiola de Faraday para obter as dimensões correctas.
Para dimensões mínimas consulte a folha AD-1.

P-BRA210140

1

Requisitos da instalação

Desenho

Notas de projecto:

2 / 18

0

1

2

3

5m

4

1m

Y

2550
Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

1.6
1
1.5

Área de exame

Área técnica

1.3

3.8

3.9

0.1mT

3.3
2850

0.3mT
0.5mT

1.4

1mT
3mT
10mT

1.2

3.1

1.1

3.6

4.2
2.4

3.4
3.5

2.2
2.2

3.10

Projeto

2.3

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

3.2

3.7

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Z

2.1

Posição a ser determinada localmente pelo cliente.

4.1

3.11

Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

A3

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Paredes novas

29-06-2021
CGA

Paredes

P-BRA210140

A

Legenda

Implantação

4

Título da Folha

4.3

Desenho
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Área de Controle

1 : 50

mm

A-1
Folha

3 / 18

0

1

2

3

4

5m

1m

(7450)

(2760)

Y

2550
Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

1565

350

1275

300

60

Abertura 2300 x 2100
na parede para entrada
da magneto

445

(2550)

5

6

Abertura para tubo
de exaustão de gás He

2850

Abertura para caixa
de filtro do sistema

Abertura conduta de cabos

Abertura conduta de cabos

Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

A3

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância
Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Paredes novas

29-06-2021
CGA

Paredes

P-BRA210140

A

Legenda

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Projeto

(5960)

900
Título da Folha

1400

Alterações arquitectónicas

2200
60

60
900

Desenho
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Z
Abertura un. de refrigeração
do ar do sistema (URAS)

1 : 50

mm

A-2
Folha

4 / 18

B

Situação (escala 1:100)

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

1mT
0.5mT
0.3mT

Esquemática seção transversal B-B

B

X
2

Teto falso

Y

0.1mT

A3

Folha

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Projeto

(3050)

Esquemática seção transversal A-A

2950

0.1mT

Cortes Esquemáticos

A

Título da Folha

A
2500

0.5mT
0.3mT

A

916

(3050)

2950

2700

2500

4

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

1250

916

3

2700

1250

1935

2

29-06-2021
CGA

1935
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1

P-BRA210140

Desenho
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0
5m

1m

X

2

Teto falso

Z

3mT

1mT

2

3mT

2

1 : 50
mm

AD-1
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0

1

2

3

4

5m

1m

(7450)

Y

2550

1030
120

710

2850

Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

605
200

120 300

A

B

Título da Folha

Legenda

Paredes novas
Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Quant.

A

1

Apoio de pavimento 1

1

XD-1

-

A

2

Apoio de pavimento 2

1

XD-1

-

A

3

Furos roscados de instalação M10

2

XD-1

-

A

4

Sistema de fixação apropriado

2

XD-1

-

A

5

Apoio de pavimento 3

4

XD-1

-

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Detalhe

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Texto Ref.

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Paredes

Descrição

A

Legenda

Resp. Nº

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

(5900)

1724

Projeto

663

689

29-06-2021
CGA

689

4

Obras no Pavimento
Todas as especialidades

150

P-BRA210140

3

A

5

Desenho
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4

575

3

B

60

2

C

150
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Z
60

1

575

150

318

372

C

1 : 50

mm

X-1
6 / 18

0

1

2

3

5m

4

(7450)

Y

1m

2550
Dimensões medidas a
partir do limpo das
paredes acabadas,
junto ao pavimento.

570

5

9
250

4

8

300
2850

3

1
645

10

900

(5900)

Z
200
300

2

Projeto

6

2
Legenda
Quant.

Detalhe

Texto Ref.

B

1

500 x 100 Leito de cabos tipo escada

2

-

§ 3.3

B

2

100 x 100 Eletrocalha acima do forro

2

-

§ 3.3

A

3

Tubo de exaustão de gás He dentro da gaiola RF

1

-

§ 4.8

D

4

Passagem para tubo de exaustão de gás He na parede

1

XD-2

§ 4.8

A

§ 4.8

5

Tubo de exaustão de gás He fora da gaiola RF

1

XD-2

B

6

Abertura na parede

2

-

-

A

7

500 x 100 Leito de cabos tipo escada (aluminio)

1

-

§ 3.3

A

8

Requisitos no teto falso para o magneto

-

XD-4

§ 2.3

Paredes

A

9

Requisitos no teto falso para a caixa do sistema de filtros -

XD-5

§ 2.3

Paredes novas

A

10

Area do conforto patiente

-

§ 2.3

Portas existentes / Paredes a demolir
Vigas ou outros elementos construtivos
Pilares (material e resistência
desconhecido)
Área de servicio preferida
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

-

Título da Folha

Descrição

A

Legenda

Resp. Nº

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

670

6

29-06-2021
CGA

300

400

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

1050

300

2

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

1800

300

Obras no Teto
Todas as especialidades

Conduta de parede
ver X-3

420

P-BRA210140

Conduta de parede
ver X-3

Desenho
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1 : 50

mm

X-2
7 / 18

0

1

2

3

5m

4

1m

1550

1655

1360
650

875

1000
Esteira de teto tipo
escada ver X-2

Conduta de teto ver X-2

Conduta de teto ver X-2

Conduta de teto ver X-2

2
200

6

(3050)

1500

1300

2650

(3050)

5

Situação (escala 1:100)
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Texto Ref.

1

Janela RF

1

-

§ 1.6

A

2

Conexão de água gelada

1

-

-

B

3

Tomada comum 220V

2

-

§ 3.2

B

4

Tomada de informática 100Mb, RJ45

2

-

§ 3.4

B

5

50 x 50 Eletrocalha sobre a parede

2

-

§ 3.3

B

6

Ø 3/4" Conduite para cabos

1

-

§ 3.3

A

7

Compartimento de armazenamento

1

XD-6

A

8

Quadro elétrico

1

-

§ 3.2

B

9

Terminal da terra de referência

1

-

§ 3.2

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

-

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância
Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Detalhe

29-06-2021
CGA

D

Quant.

A

Descrição

Desenho

B

ET

A

Resp. Nº

Título da Folha

Legenda

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

elevação B

Projeto

elevação A
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

9

Obras em paredes
(paredes)
Todas as especialidades

3

8

P-BRA210140

4

950

620

1800

4

7
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2300

5

2650

950

1

2550

5

1 : 50

mm

X-3
8 / 18

0

1

2

3

2200

1m

5m

4

250

1855
1300

750

445

1565

2100
350

2

4
Teto falso

2300

C
Legenda

Situação (escala 1:100)
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

1

Abertura para placa de filtro do sistema

1

XD-5

§ 2.4

A

2

Unidade de refrigeração do ar do sistema (SACU)

1

XD-3

-

B

3

Abertura un. de refrigeração do ar do sistema (SACU) 1

-

-

B

4

Abertura para tubo de exaustão de gás He

XD-5

§ 2.4

B

5

Abertura na parede para entrada da magneto 2300x2100

-

§ 1.7

1

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Texto Ref.

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

B

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Detalhe

29-06-2021
CGA

Quant.

A

Descrição

Desenho

Resp. Nº

ET

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

Título da Folha

D

Obras em paredes 2
(paredes)
Todas as especialidades

Projeto

elevação D

P-BRA210140
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elevação C

(3050)

2300

5

2007

2650

2650

3

2525

200

1

(3050)

750

Conduta de teto ver X-2

350

250

Esteira de teto tipo
escada ver X-2

1 : 50

mm

X-4
9 / 18

Min. 14mm

Tampa da caleira
Revestimento anti estático do pavimento
Camada superior Epoxy,
Madeira, etc.
Caleira

Altura depende
do enchimento

Gaiola RF
Laje de pavimento

Secção A-A
Apoio 1
Nível ref.
+0/-2.5mm

372

Max. 5mm

Revestimento anti estático de pavimento
Camada superior Epoxy,
Madeira, etc.
Gaiola RF
Laje de pavimento

Revestimento anti estático do pavimento
Camada superior Epoxy,
Madeira, etc.
Gaiola RF
Laje de pavimento

Secção C-C

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Caleira
Tampa da caleira

Apoio 3
Nível ref.
+0/-2.5mm

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

29-06-2021
CGA

Desenho

P-BRA210140

A

Título da Folha

Fixação encaixada no pavimento RF
(responsabilidade do fornecedor
da gaiola RF)

Apoio 3
Nível ref.
+0/-2.5mm

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Apoio 2
Ponto de fixação de referência
da mesa do paciente

Projeto

Apoio 1
Nível ref.
+0/-2.5mm

Pormenores 1
(todas as especialidades)

Contorno do Magneto

Contorno da mesa do paciente

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020
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Secção B-B

A3

mm

XD-1
Folha
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

10 / 18

Opções de descarga horizontal

Opções de descarga vertical
saída na parede exterior:

saída na cobertura:

saída na parede exterior:

min. 3000

2xD

0.5 x D

1xD

min. 2 x D

R

min. 3000

D1

R

A

Isolamento
A
A
Nível esperado de neve

D

min. 2 x D

D

A

1.5 x D *

Goteira

1.5 x D *

min. 1D
min. 6000

min. 3000

1.5 x D (*)

min. 1D
Isolamento

A

min. 2D

45°
30°

min. 3000

1xD

60°

min. 3000
1xD

R

R

30°

min. 3000

R

45°
45°

D

D

D

min. 3000

A

Parede exterior

Acesso restrito

Parede exterior

Isolamento

Isolamento
Sem obstaclos

Área restrita a pessoas
e protegida contra danos
por congelamento

A = Grelha/protecção - Area A
D = Diâmetro do tubo
D1 = min. 1 x D (A = level), min. 2 x D (A not level)
R = min. 1.5 x D
* Distância mínima acima do nível máximo esperado de neve.

Se a saída apontar directamente
para baixo: Não são permitidas
pessoas na direcção da saída e
debaixo da saída

Isolamento

Cobertura

Isolamento

R
A
Goteira

Difusor de exaustão de Hélio

Detalhe - Abertura na gaiola de Faraday para gás He 1.5T (scale 1:5)

L min.

4

Soldado

Escudo RF
400

3

12.7 / 15mm

Pormenor - Tubo de exaustão de Hélio (Quench) (sem escala)

11.1 / 14mm

12.7 / 15mm

Grelha / protecção

Espessura 3mm
+/- 0.2mm

Espessura 3mm
+/- 0.2mm

Espessura 10mm
+/- 1mm
Diâmetro do tubo exterior
+0.5 mm

M4 (6x)

4

Cortar aqui !

60

11.4 / 14mm

Espessura 3mm
+/- 0.2mm

Título da Folha

Grelha/protecção - Area A

100

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

3

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

2

Projeto

1

Pormenores 2
(todas as especialidades)

100

D2

D1

3

°

Tubo de exaustão area = D
Abertura de saída area = Min. 2x cross sectional area D

Item 1: Aro
(parte da entrega)

Item 2: Anel de isolamento
(parte da entrega)

120

Item 3: Aro
(não faz parte da entrega)

108
135
150
Item 4: Anel de isolamento
(parte da entrega)

A3

mm

XD-2
Folha

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

100
120

29-06-2021
CGA

102
135
150

Desenho

Espessura do arame deve ser de 1.3mm +/- 0.3mm

P-BRA210140

A

°

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

(Parte da entrega)
M4x15 (6x) Aço inoxidável

60
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Comprimento mínimo do difusor: 2.5 x (D2-D1)

11 / 18

1

200

507

3
124

150

220

275

2

122

Escudo RF: não entrar em contacto
nem perfurar a protecção RF

130

R7

18

27

35

60

Detalhe - Suporte para unidade de refrigeração do sistema (Escala 1:10)
Localização do interface max. 2m de distância da unidade SACU Entregue por terceiros
Diâmetro exterior do interface 127mm Fluxo de ar 400m³/h Carga térmica 0.7 kW
durante exames Para evitar muita interacção entre o fluxo de ar do retorno e do SACU,
a conduta do retorno deverá ter um min. de 0.35m²

Guia de onda do sistema de refrigeração de ar
fornecida pela Philips com diâmetro mínimo de 160mm.
Localização típica acima do teto falso da sala de exames
perto da conduta de retorno do hospital.

Entrada de ar do interface do magneto para o SACU

Área de exame

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Projeto
Título da Folha

Pormenores 3
(todas as especialidades)

1000
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Legenda

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Texto Ref.

1

Barra roscada M6

4

-

-

A

2

Provisões de montagem da uni. de refrigeração de ar

1

-

-

B

3

Orifícios adequados para barra roscada M6

4

-

-

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

B

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Detalhe

A

Quant.

29-06-2021
CGA

Detalhe - Diagrama de conexão da unidade SACU (Escala 1:10)

Descrição

P-BRA210140

Ar condicionado do Hospital

Resp. Nº

Desenho

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

2375

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Área técnica

Retorno da
sala
de exames

mm

XD-3
12 / 18

1000

700

550

Zona de conforto
do paciente
luz indirecta

Área para os altifalantes no teto
Grelha amovível de
teto para service

Isocentro

1300

1250

600

Z

Y
2500

900

975

1055

Pormenor - Área no teto para iluminação e altifalantes (escala 1:50)

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

29-06-2021
CGA

Desenho

P-BRA210140

A

Título da Folha

Pormenor - Área de serviço ao magneto no tecto falso
(escala 1:50)

Projeto

Y

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Isocentro

Pormenores 4
(todas as especialidades)

Sem teto falso nesta áreaa

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

360

550

Z

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020
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1000

3000

460

1200

A3

mm

XD-4
Folha
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.
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800

270
30

40 40 40 40

30

25

25

1

2

190

400

270

400

70

Área técnica

Abertura no tecto falso

Área de exame

1060

2810

75

Nível do pavimento acabado na área de exame

Pormenor - Aro da abertura para a caixa do sistema de filtros
Área de serviço da caixa do
(escala 1:10)
sistema de filtros (escala 1:20)

Legenda
Resp. Nº

Descrição

A

Quant.

Detalhe

Texto Ref.

1

Orifícios

24

-

-

A

2

Material de fixação adequado

24

-

-

A

3

Orifícios

60

-

-

4

Material de fixação adequado

60

-

-

A

Responsabilidades
A Fornecido e instalado pela Philips
B Fornecido e instalado pelo Cliente/Empreiteiro
C (Pré) Fornecido pela Philips, instalado pelo Cliente/Empreiteiro
D (Pré) Fornecido pelo Cliente, instalado pela Philips
E Existente

Simbologia
Trabalhos de Construção Civil
A3
Trabalhos de Eletricidade
Trabalhos Mecânicos
Trabalhos de Pré Instalação do Equip. Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Obstáculos
proibidos
nesta área

Título da Folha

75

A

20

75

Típico 2500

Espaço livre para a
entrada de ar e
fixação dos parafusos
da tampa da ventilação
do paciente

605

670

556

20

Aro da abertura para
passagem de cabos

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

Projeto

Teto falso

118

3 4

242.7

22.5

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

435

29-06-2021
CGA

22.5

435

20

P-BRA210140

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

226.5

20

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Face de baixo do teto de RF

670

Pormenores 5
(todas as especialidades)

Detalhe - Tubo de exaustão de Hélio
(escala 1:10)

Desenho

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020
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Nível do pavimento acabado na área de exame
Nota: As dimensões exibidas têm de ser utilizadas em ambos os lados do painel

mm

XD-5
14 / 18

ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.
Folha

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Pormenores 6
(todas as especialidades)

Título da Folha

Detalhe - Instruções de montagem do tabuleiro
de armazenamento
(Sem escala)

29-06-2021
CGA

A

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Projeto

Suspenso na mesa
(Grampos incluidos)

P-BRA210140

Desenho

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

Mesa

1200
Ø6mm (8x)

Montado na parede do hospital

120

200

Ø6mm (8x)

Montado na parte
inferior da mesa

A3
mm

XD-6
15 / 18

Layout mecânico/de encanamento

Observações mecânicas:

Ressonância

1.
2.
raio longo, fornecida e instalada pelo cliente/empreiteiro.

Macho

cliente/empreiteiro.

3.

Requisitos do resfriador principal:

ser instalados antes da entrega do magneto.

0 - 250 L/min
ou equivalente
superior

De 6,0 a 8,0 pH
0 - 6 bar

Diagrama Opcional - Backup de Emergência

CaCO3

< 250 ppm

Cloro

<200 ppm

23,8 GPM
Chiller

Parte externa
(Local a ser definido
pelo cliente/empreiteiro)

A ser providenciada e Instalada pelo Cliente.

Diagrama - Montagem hidráulica e de medidores

6 Bar

Sala de equipamentos
entrada
* Back-up de
fornecimento
opcional

(13.0)

7 - 45 kW
4.

Requisitos de fluxo:

localizadas em uma altrua
pelo hospital

F

capacidade de resfriamento suficiente.

rack do LCC.

LCC

A
15
Projeto

retorno) fornecida pela Philips e
instalada pelo cliente/empreiteiro.

10

45

50

55

59

Temperatura de entrada (Fahrenheit)
5.

T P F

Pressão no compartimento de resfriamento de líquidos (Liquid Cooling
Cabinet, LCC):
Título da Folha

fornecidos e instalados pelo cliente/empreiteiro.

35

* Se o sistema de reserva de água opcional for utilizado o cliente/empreiteiro será
responsável por atender todas as especificações de projeto.

A

30

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

25

Desenho

20
15
10
10

(14.0)
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

15
20
Fluxo em (kl/h)

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

F

29-06-2021
CGA

Back-up de
retorno/drenagem
opcional

e retorno: Rosca macho BSP
vedada de 40mm. (lado de

20

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Fluxo (Gal/min)

B

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

25

T P

Pormenores 7
(todas as especialidades)

F

P-BRA210140
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T P F

A3

25

(14.0)

mm

XD-7
Folha

16 / 18

Red de serviços remotos (Remote Services Network, RSN)

Informações de rede do sistema

C

NOTA IMPORTANTE:

Conectividade de banda ancha entre sites (Preferida)

Opção 2: Método de conectividade do firewall em paralelo com a HCF e conexão back
end

equipamento de VPN existente.

da Philips instalado no local configurando uma diretiva baseada em IP, o que permite o

Detalhes de conectividade:
concentrador de VPN da HCF.
-

Philips
Roteador
local)

Philips
PACS

-

Philips
Nuc Med

Scanner MRI
Philips MR

c

no lado do data center da RSN.
Roteador do
concentrador de
VPN da HCF

Internet

Philips
PACS

Philips
Nuc Med

VPN da Philips ou
VPN entre sites

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

Philips MR

-

Extensão da workstation (EWS)
Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.

Padrão

imagen conectada ao firewall.
-

AE Title:

EWS1

Número da porta de rede:

3010

Preferência do Hospital

Rede do Hospital

indicado e fornecido pela Philips.

Opção 3: Roteador instalado dentro da DZM da HCF
o de assistencia médica

RIS

instalado na DMZ existente, ou nova, o que permite o acesso ao equipamento Philips.

PACS
(armazenamento)

PACS (Q/R)

Impresora
DICOM

AE Title:

alta velocidade para o equipamento Philips.

Número da porta de rede:

Philips MR

Internet
VPN da Philips ou
VPN entre sites

Rede do
Hospital

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

gerenciados pela Philips.
Philips
Nuc Med Philips MR

site)

Philips VPN or
Site-to-Site VPN

Firewalls

Rede do
Hospital

Philips
Raios X

Ultrassom Monitoramento Philips
CT
do paciente

Ação exigida pelo Hospital:
-

Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.

Ação exigida pelo Hospital:
-

Atribua um IP back-end ao roteador da Philips na rede do hospital.

Estutura de serviço de campo para RM

Porta

440 e 80 (TCP)

McAfee ePolicy Orchestrator

80 (TCP)

Compartilhamento remoto desktop (lots/to)

5900 (TCP)

FTP seguro (passivo)

22 (TCP)

Telnet SSH2

22 (TCP)

Agente de serviço Philips (Saída)

443 (TCP)

imagem conectada ao firewall
-

A

Philips Roteador

Internet

Aplicação

c

Opção 1: Método de conectividade do firewall em paralelo com a HCF

Philips
PACS

Portas RSN
Projeto

Philips
PACS

local)

Endereço IP:

Philips
Nuc Med

Título da Folha

Philips
Roteador

Detalhes de conectividade:
pela Philips com o representante de TI da HCF.
(DataCenter) da RSN com no roteador da RSN local.
as veja 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo site.
-

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

Endereço IP:

o de NAT, etc.).

em LINHA RETA abrindo o protocolo 500, 50, 51, 47 e a porta 23 + TACACS. O

TACAS.
-

Desenho

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without prior written consent of the copyright holder.

Default Gateway:

-

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

Philips
CT

Ação exigida por parte do Hospital:

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

Monitoramento
do paciente

Philips
Raios X

Ação exigida por parte do hospital:
Configure e permita o acesso entre sites antes de definir a conectividade, dependendo dos

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

Endereço IP:

29-06-2021
CGA

Ultrassom

Roteador de banda larga na Instala

104 >= R2.6.3
3010 < R2.6.3

Pormenores 8
(todas as especialidades)

Rede do
Hospital

Internet

destino, atribui

MRI

Número da porta de
rede:
Subnet Mask:

c

VPN
compartilhada

AE Title:

Preferência do Hospital

P-BRA210140

local)

Rede do
Hospital

Padrão

A3

XD-8

imagem conectada ao firewall
Folha
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.

mm
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SB - 22/1

400 VOLTS
N

L1 L2 L3

LEGENDA

QUADRO DE FORÇA
PE

PRODIVA 1,5T 50kVA
Rev. 0 - 01/12/2018

N
FD

BARRAS DE COBRE

D1

ITEM

DESCRIÇÃO

B1

Botão Comutador de 2 pos. com Retenção
(liga/desliga) fixado na porta do painel.

C1

Contator Tripolar 140A, Bobina 24Vac.

25A

QUANT.

1

2. Corrente nominal 140A para contatos principais (mínina).

DPS

5

DPS

20KA

AE
6

D1

FT
2A

13

15

13

C1

RT1

B1

400Vac

14

18

14

KIT "Acionamento Externo" para o
disjuntor "D1".
Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 125A.
Com Térmico e Magnético Ajustáveis.
Atenção: Ajusta-lo em 100A.

T1
24Vac

Mini disjuntor Bipolar 4A.

Interruptor Diferencial Tetrapolar
DR1 125A/30mA, 380Vca Tipo "A".

A2

D2
X1

#35mm²

X1

X2

4

A1

H1

H2

2. Atender as exigências da "NR-10".

1

1. Capacidade de interrupção (mínima) 380/415Vac de 25kA.
2. Corrente de Sobrecarga Ajustável de 100A até 125A.

1

3. Corrente de Curto-circuito ajustável 4 ou 10 vezes a Corrente de Sobrecarga.

2. Corrente de curto-circuito de 5 a 10 vezes corrente nominal (curva C).

1

X2

5

Atenção: Não utilizar DR´s do Tipo "AC" .

A1

C1
A2

40 Seg

RT1

A2

TIMER AJUSTADO PARA 40 SEG.
PODENDO SER AJUSTADO
CONFORME NECESSIDADE

H1
H2

Sinaleiro para Painel
(ligado) fixado na porta do painel.

RT1

Rele de Tempo (Temporizador).

1. Corrente nominal residual de 30mA, tipo "A".
2. Corrente nominal de 40A.

1

3. Tensão Máxima de trabalho 380Vca (ou superior).
1. Tensão de alimentação de 24Vac.
2. Sinaleiro na cor "verde" para "H1" e "vermelho" para "H2".

2

3. Diâmetro de fixação de 22mm.
1. Tensão de alimentação de 24Vac.

Cabos #35mm² - Fornecidos pelo cliente e instalados pela Philips

2. Ajustável de 6 a 60 segundos, com retardo na energização

1

3. Conter 1 (ou mais ) contato NA.

T1

MDU

Transformador isolador abaixador de
tensão (monofásico 400/24V)

1. Tensão do primário (entrada) 400Vca e do secundário (saída) 24Vca.
2. Primário e secundário isolados elétricamente.

1

3. Potência de 200VA.

X1
PI

SB - 22/1
3F+N+T
400V - 60Hz

AE
D1

Régua com Conectores tipo Bornes SAK.
(Bornes: 35,00mm² )

FT

Fusível Diazed 2A do Transformador T1.

FD

Fusível Diazed 25A dos DPS´s.

BC

Barra de cobre para Neutro e Terra.

H2

BC

D2
H1
DPS

1. Conector de 35,00mm², capacidade de 125A / 800Vac.
2. Com isolação de ambos os lados.

5

3. Não utilizar bornes, com tampas laterais removíveis.
1. O Conjunto Diazed Completo deve contar com: "Base", "Tampa", "Fusível",
"Parafuso de Ajuste" e "Cobertura de Base".
2. Atenção: Não Utilizar "Anel de Proteção".
1. O Conjunto Diazed Completo deve contar com: "Base", "Tampa", "Fusível",
"Parafuso de Ajuste" e "Cobertura de Base".
2. Atenção: Não Utilizar "Anel de Proteção".
1. Capacidade de condução de 140A.

2
4

Projeto

3

1. Compativel com o disjuntor "D1", a ser usado.

4

3. Capacidade de interrupção 220Vac de 5kA.
C1

2

2. Capacidade de 20KA, Classe II.

1. Corrente nominal de sobrecarga de 4A.

D2

A1

1

1. Tensão nominal de trabalho de 275V.

2

1. Placa nas medidas de 180x60mm (C x A) e espessura de 3mm.
RT1

PI

Placa de Identificação.

B1

FT

1

3. Fixada no canto esquerdo superior, na porta painel do lado externo.

FD

C1

2. Fundo na cor branca com letras azuis, com os dizeres “SB – 22/1”.

PD

Porta Diagrama.

CM

Caixa para Montagem.

1. Tamanho A4.
2. Fixado no centro inferior da porta do painel do lado interno.

1

T1

OBS.:

2. Tamanho 950 x 480 x 220 mm (AxLxP). Dimensões sugestivas.

1

1. TODOS OS COMPONENTES DESCRITOS ACIMA, DEVEM ATENDER AS NORMAS NACIONAIS
VIGENTES, DE SEGURANÇA E QUALIDADE, COMO EXEMPLO A "ABNT NBR IEC 60947".
2. TODOS OS COMPONENTES ACIMA DEVEM SER ADQUIRIDOS E INSTALADOS PELO CLIENTE

A3

Nº da Proposta
Nº da Ordem
ID Técnico

29-06-2021
CGA

P-BRA210140

LAYOUT INTERNO E EXTERNO (SUGESTIVO, SEM ESCALA)

Desenho

A

X1

1. Fabricada em Aço-carbono, com IP 64 (mínimo).

Título da Folha

DR1

Uruaçú, GO , Brazil
Ressonância

4

2

Dispositivo de Proteção contra Surtos.

Prodiva 1.5T CS
Instituto CEM (3661921)

3

1

Pormenores 9
(todas as especialidades)

1

N
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2. Diâmentro de fixação (furação) de 22mm.

3. Conter 1 (ou mais) contato auxiliar NA.

DR1

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2020

1. Conter 1 (ou mais) bloco de contato NA.

1. Alimentação da bobina 24Vac.
Cabo #6mm²

N

X1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 : 50

mm

ED-1
Folha
ESTA FOLHA É PARTE DO CONJUNTO DE DOCUMENTOS LISTADOS NA FOLHA C1 E NÃO PODE SER SEPARADA.
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A N E X O VII
MODELO PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
MODELO DE PROPOSTATÉCNICA
XXX, XX de XXXXX de 2022

À
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN

Prezados Senhores ,
Apresentamos nossa Proposta Técnica para prestação serviços de construção civil
para realização da Obra do SADT do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN, em
Uruaçu-GO.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
proponente vencedora e o IMED e, também com a Administração Pública, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Nome da Empresa: XXXXXXXX LTDA - ME
CNPJ: XX.XXX.XXX/000X-XX

Inscrição Estadual: XXXXXXX

Endereço: Rua XXXXX, XX, XXXX, XXX-XXX
Fone: (XX) XXXX-XXXX

Fax: (XX) XXXX-XXXX

Representante Legal: XXXX XXXXXX XXXXXX
Identidade: XXXXX/X-XXX XXXX

Cargo: XXXXXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

E-mails: XXX@XXX.XXX.br / XXXX@XXXXX.XXX.XXX
Nome do Banco, agência e número da conta bancária
XXXXXX /Agência: XXXX/Operação: XX / Conta: XXXX-X
XXXXXX / Agência: XXXX-X / Conta: XXXX-X

141

1. OBJETIVO DA PROPOSTA:

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

3. METAS:

4. PRAZO:

5. QUALIDADE:

6. PLANEJAMENTO:

7. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

8. ANEXOS:
(anexos técnicos solicitados nesta RFP)

142

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
XXX, XX de XXXXX de 2022

À
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN

Prezados Senhores ,
Apresentamos nossa Proposta Comercial para prestação de serviços para
construção civil para realização da Obra do SADT do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano
- HCN, em Uruaçu-GO.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
proponente vencedora e o IMED e, também com a Administração Pública, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Nome da Empresa: XXXXXXXX LTDA - ME
CNPJ: XX.XXX.XXX/000X-XX

Inscrição Estadual: XXXXXXX

Endereço: Rua XXXXX, XX, XXXX, XXX-XXX
Fone: (XX) XXXX-XXXX

Fax: (XX) XXXX-XXXX

Representante Legal: XXXX XXXXXX XXXXXX
Identidade: XXXXX/X-XXX XXXX

Cargo: XXXXXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

E-mails: XXX@XXX.XXX.br / XXXX@XXXXX.XXX.XXX
Nome do Banco, agência e número da conta bancária
XXXXXX /Agência: XXXX/Operação: XX / Conta: XXXX-X
XXXXXX / Agência: XXXX-X / Conta: XXXX-X

Anteciosamente,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA(Anexar planilha).

143

SALA DE RAIO X desonerado
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFERÊNCIA :TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 – COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

1
Código
auxiliar
166
40101

SALA DE RAIO X
Serviço
SERVIÇO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

169
71205
71207
70692

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"
CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

71193
72575
71201
70564
70515
70518

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2

182
200103

REVESTIMENTO DE PAREDES
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

189

Unidade

QDE

m3
SUB-TOTAL

0,09

M
M
Un

19,10
30,00
10,00

M
Un
M
m
M
M
SUB-TOTAL

6,50
2,00
18,00
54,00
1360,00
340,00

M
SUB-TOTAL

1,56

40101
41002

DIVERSOS
BASE DE CONCRETO PARA A MESA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

m3
m2

0,45
3,00

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2
Kg

0,15
0,45
0,60
3,00
0,92

m3
m2

0,15
1,00

BASE DE CONCRETO PARA O BUCKY
40101
41002

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

2
164
20117

3
166
40101

m3
m3
m3
m2
Kg
SUB-TOTAL

0,05
0,15
0,20
1,00
0,43

MAMOGRAFIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA

m2
SUB-TOTAL

44,55

TOMOGRAFIA
SERVIÇO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

m3

0,14

SUB-TOTAL
169
EL.02
71207
71291
81002
70515

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 10X10X30XCM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"
FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2

70518
71201
EL.03
71614
EL.04

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"
INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27
CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 50 MM2

182
200103

REVESTIMENTO DE PAREDES
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

M
M
M
m
M
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25,15
30,00
140,00
16,00
150,00

M
M
Un.
un
M
SUB-TOTAL

600,00
28,00
2,00
4,00
50,00

M
SUB-TOTAL

30,00

Material Mão-de-obra

Total

SALA DE RAIO X desonerado
189

DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PISO 20 X10
40101
41002
60202
200505
189

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

m3
m2
m2
m2

0,24
2,40
2,40
2,40

DIVERSOS

CANALETA EMBUTIDA PAREDE 20 X10
200103

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

M

1,15

40101
41002
60521

BASE DE CONCRETO PARA A GANTRY E A MESA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

m3
m2
m3

0,83
5,50
0,85

60513
60801
60202

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m2

0,13
0,98
5,50

52014

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

4

RESSÂNANCIA MAGNÉTICA

Kg
SUB-TOTAL

2,28

#N/DISP

164
20118

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

m3

34,31

EL.06
SP.03
SP.04
20121
20134
20115
SP.05

REMOÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
CAIBROS
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BATE MACA

M2
M
M2
m3
m2
m2
M

43,30
23,00
12,60
0,198
6,000
2,160
18,000

SUB-TOTAL
168
60010

ESTRUTURA
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

m3

0,198

SUB-TOTAL

169
71202
71208
71646
70586
70512
70510
71203
81002
80926
82301
EL.06

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE
NO FORRO
CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2

70706
71176

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM
LEITO PARA CABOS
QUADRO DE ENERGIA DA LAJE TÉCNICA PARA SALA DE RESSÔNANCIA
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A

71173
71186
72190

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A

172
100201

M
M

22,00
24,00

un
M
M
M

4,00
15,00
620,00
140,00

M
m
Un
m
m

20,00
33,00
1,00
16,00
30,00

un
Un

1,00
1,00

Un
Un
Un
SUB-TOTAL

1,00
1,00
1,00

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2

21,50

SUB-TOTAL
182
200101
200201

REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO COMUM
EMBOÇO (1CI:4 ARML)

183
210498

FORROS

184
220309

REVESTIMENTO DE PISO
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASS

188
261304
261001

PINTURA

189
EL.05

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

DIVERSOS
SENSOR DE PORTA
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m2
m2
SUB-TOTAL

43,00
43,00

m2
SUB-TOTAL

6,00

m2
SUB-TOTAL

2,16

m2
m2
SUB-TOTAL

19,20
19,2

Un

1,00

SALA DE RAIO X desonerado
40101

BASE DE CONCRETO PARA O CHILER
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

m3

0,45

41002

APILOAMENTO

m2

3,00

60513
51030
51055
60202
52014

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2
Kg

0,15
0,45
0,60
3,00
0,92

BASE DE CONCRETO PARA O MAGNETO
40101
41002

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
APILOAMENTO

m3
m2

1,002
6,68

60513
EST.07
51055
60202

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=40 MPA
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

m3
m3
m3
m2

0,334
1,00
1,33
6,68

DESVIO DA REDE PLUVIAL
82331
HID.01
HID.02
HID.03

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.

5

DIVERSOS GERAL

271500
271502

CAFE DA MANHA
CANTINA - (OBRAS CIVIS)

6

m2
UN
UN
UN
SUB-TOTAL

3,15
3,00
1,00
1,00

RE
RE
SUB-TOTAL

300,00
300,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

250101

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

250103

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

H
H
SUB-TOTAL
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200,00
440,00

