
 

 

 

Documento de Formalização de Demanda 
 

 

De: Secretaria Municipal de Saúde 
 

 

Para:   Secretaria   Municipal   de   Administração,   Finanças   e   Orçamentos/Departamento   de 

Licitações. 
 

 

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de Reforma da Sala de Raio-X da UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento), localizada na Rua João da Cruz Kreiling, n°1010, Centro da 

cidade de Canoinhas-SC, conforme Memorial Descritivo, visando atender as necessidades 

apresentadas. 
 

 

Justificativa: Considerando necessidade apresentada pelo setor de Radiologia no Memorando 

4.629/2021, nos seguintes termos: “Com cordiais cumprimentos, venho através do presente 

informar que estivemos com problemas com sistema PACS, pelo qual os exames de Raios X 

desta Unidade são visualizados pelos médicos da UPA 24 Horas, Centro de Triagem Covid-19, 

Alas internas do HSCC e Centro Medico do HSCC além dos especialistas médicos. Entre os dias 

28/02/21 e 03/03/21 o sistema esteve inoperante, prejudicando os atendimentos médicos, de 

enfermagem e deste setor. O sistema PACS do Telemedicina do Estado de Santa Catarina é de 

responsabilidade da SES SC através do Sr. Ricardo Duarte. Em anexo segue e-mail recebido do 

mesmo, informando que serão necessárias melhorias urgentes neste setor, no tocante ao uso dos 

computadores, sob pena de não recebermos suporte do Estado. Reforço que tal serviço é 

totalmente gratuito ao Município de Canoinhas.  Sendo assim, solicito avaliação do Setor de 

Planejamento para que as tais melhorias aconteçam o mais breve possível. Será necessária 

mudança de lugar da CPU do Aparelho de Raios X, mudança no Servidor dos Raios X, instalação 

de Nobreak, instalação de outro computador para a Radiologia (deixando o atual somente para 

acesso dos exames – pois é utilizado como servidor). Dado o diminuto espaço físico na área de 

comando, solicito também avaliação para instalação de móvel sob medida, para que o espaço 

disponível seja mais bem aproveitado”. 
 

 

Especificações do Objeto: 
 

Item Descrição 
 
 

 

1 

 

 

Contratação  de  Empresa  para  a  Execução  de  Reforma  da  Sala  de  Raio-X  da  UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento), localizada na Rua João da Cruz Kreiling, n°1010, Centro 

da cidade de Canoinhas-SC, conforme Memorial Descritivo, visando atender as 

necessidades apresentadas. 

 

Informações Adicionais: 
 

Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 

adquiridos: os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura do 

Município de Canoinhas-SC, lotados na Secretaria de Planejamento, a ser nomeado na 

formalização do contrato. 



 

 

Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Execução de Reforma da Sala de Raio-X da 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento), localizada na Rua João da Cruz Kreiling, n°1010, Centro 

da cidade de Canoinhas-SC. O prazo para execução da obra esta previsto no cronograma como 

60 dias. 
 

 
 
 
 

 RAFAELI MAIZE ZIERUTH 
Secretária Municipal de Saúde Interina 

 


