
RESOLUÇÃO SES Nº 2703 DE 27 DE ABRIL DE 2022 

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES E OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA O PLENO 

EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE RENOVAÇÃO DO PARQUE 

TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - CTRPT/SES-RJ.  

O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, tendo em vista o que consta no processo nº SEI-080001/011413/2021,  

CONSIDERANDO:  

- a necessidade de avaliação dos equipamentos atinentes aos exames de imagem e leitos de 

terapia intensiva, com o fito de promover o dimensionamento e requalificação do parque 

tecnológico das unidades de saúde sob sua gestão, incorporando tecnologias de forma 

responsável, que aprimoram o cuidado e contribuem para melhores desfechos clínicos de 

nossos pacientes;  

- a complexidade do trabalho a ser desenvolvido no âmbito da SES/RJ e do volume de 

equipamentos que envolverá a atualização do parque tecnológico da SES;  

- a importância de constituição de uma Comissão Técnica visando garantir melhor apoio 

técnico e operacional para o processo de renovação do parque tecnológico.  

RESOLVE:  

Art. 1º - Instituir a Comissão Técnica de Renovação do Parque Tecnológico das Secretaria de 

Estado de Saúde - CTRPT/SES-RJ.  

Capítulo I  

DA DEFINIÇÃO, FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES, E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO TÉCNICA DE 

RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO - CTRPT/SES-RJ  

Art. 2º - A Comissão Técnica de Renovação do Parque Tecnológico - CTRPT/SES-RJ - constitui 

um grupo de assessoria e suporte à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Parágrafo 

Único - À Comissão Técnica de Renovação do Parque Tecnológico - CTRPT/SES-RJ - compete: 

 a) planejar, coordenar e dirigir políticas de padronização de equipamentos médicos 

hospitalares (EMH), bem como dos seus respectivos insumos;  

b) dimensionar e requalificar o parque tecnológico de EMH em função de novas técnicas de 

procedimentos médicos;  

c) elaborar a descrição técnica de itens de equipamentos e/ou insumos a serem adquiridos;  

d) prover suporte a Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Compras, acerca dos 

questionamentos e/ou impugnações;  

e) prolatar pareceres em processos licitatórios cujo objeto é a aquisição de equipamentos 

médicos hospitalares (EMH), bem como dos seus respectivos insumos. 



 Art. 3º - A CTRPT/SES-RJ tem como missão promover e integrar operacional e 

assistencialmente acerca da renovação dos equipamentos médicos hospitalares vinculados à 

rede Estadual de Saúde no Estado do Rio de Janeiro.  

Art. 4º - Das atribuições: 

 I - implementar as políticas do Art. 1°, alínea “a” nas unidades da rede da Secretaria de Estado 

de Saúde.  

II - estabelecer procedimentos normativos sobre a competência e estruturação técnico-

administrativo-assistencial referente à prestação de atendimento em saúde e à aquisição de 

bens e serviços hospitalares.  

III - auxiliar na renovação do parque tecnológico que dividir-se-á nos seguintes blocos:  

a. Bloco 1 - SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico) - Renovação do Parque 

Tecnológico de equipamentos: Aparelho de Cintilografia, Broncoscópio, Ecocardiógrafo, 

Endoscópico, Mamógrafo, Raio-X Fixo, Raio-X Móvel e Ultrassom;  

b. Bloco 2 - Cirúrgico - Renovação do Parque Tecnológico de equipamentos: Aparelho de 

Videolaparoscopia, Arco Cirúrgico Ortopédico, Arco Cirúrgico Vascular, Maca (até 150 Kg) e 

Maca Obeso (até 300 kg).  

c. Bloco 3 - Unidades Intensivas - Renovação do Parque Tecnológico de equipamentos: Cama 

(até 150 Kg), Cama Obeso (até 300 kg), Monitor Multiparamétrico, Ventilador Mecânico 

Adulto, Ventilador Mecânico Pediátrico, Ventilador Mecânico Neonatal, Incubadora e Berço.  

d. Bloco 4 - Ressonância Nuclear Magnética (RM) - Renovação do Parque Tecnológico de 

equipamentos: Aparelho de Ressonância Nuclear Magnética e Ressonância Nuclear Magnética 

(obeso);  

e. Bloco 5 - Tomografia Computadorizada (TC) - Renovação do Parque Tecnológico de 

equipamentos: Aparelho de Tomografia Computadorizada e Tomografia Computadorizada 

(obeso).  

IV - outros blocos temáticos poderão ser criados, em conformidade com novas políticas 

adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SES-RJ.  

V - planejar, programar e implantar métodos e instrumentos de aferição da eficácia e eficiência 

na aquisição, e uso das Tecnologias Médicas no âmbito das Unidades da rede da SES-RJ;  

VI - participar da elaboração técnica de Normas e Manuais de procedimentos que tratem de 

assuntos inerentes à aquisição dos EMH, em consonância às legislações vigentes;  

VII - orientar o planejamento das intervenções de infraestrutura predial que impactem na 

instalação e/ou utilização dos EMH;  

VIII - articular e planejar junto às unidades SES-RJ e fabricantes, a política de implantação dos 

EMH, bem como instalação, qualificação técnica, operacionalização e manutenção.  



Capítulo II  

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE RENOVAÇÃO DO PARQUE 

TECNOLÓGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - CTRPT/SES-RJ  

Art. 5º - Da composição:  

I - Membros permanentes da comissão:  

a. 1 (um) membro da Subsecretaria de Atenção à Saúde/SES-RJ;  

b. 1 (um) membro da Superintendência de Unidades Próprias e PréHospitalares/SES-RJ;  

c. 2 (dois) membros da Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura/SES-RJ;  

d. 1 (um) membro da Superintendência de Compras e Licitações  

II - Membros não permanentes da comissão: profissionais assistenciais especialistas, a saber: 

coordenadores e/ou chefias de serviços, engenheiros clínicos, responsáveis técnicos de 

serviços, afetos à matéria, diretores das unidades de saúde e Fundação Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro (FS-RJ) e demais profissionais que a comissão julgar pertinente.  

Parágrafo Único - O Grupo de Trabalho será coordenado pelo representante da Subsecretaria 

de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde.  

Capítulo III  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 6º - Os documentos técnicos e demais materiais produzidos pela CIRPT/SES-RJ são de livre 

utilização, divulgação e publicação por parte desta secretaria, com o compromisso de ressalvar 

as fontes e os autores.  

Art. 7° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


