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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

Termo de referência para contratação de empresa para prestação de serviço 

avulso de manutenção corretiva em equipamentos da CME  

 

1 – Objeto 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa para prestação de serviço avulso de manutenção corretiva e preventiva em 

equipamentos Autoclave e Osmose, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste termo. O serviço deve ser realizado no Hospital das Clínicas Serafim de 

Carvalho, na cidade de Jataí. 
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Contratação de empresa para prestação de serviço de 

Manutenção Preventiva e Corretiva, com peça, avulsa em 

equipamentos de Autoclave e Osmose. 
 

1.1 Especificação dos equipamentos: 

- Autoclave 01 

Nº de série: 024808057 

Modelo: B-255    Marca: BAUMER 

- Autoclave 02 

Nº de série: 104108091 

Modelo: B-255    Marca: BAUMER 

- Osmose 

Nº de série: pertence à Autoclave 024808057 

Marca: BAUMER 

- Osmose 

Nº de série: pertence à Autoclave 104108091 

Marca: BAUMER 

 

1.2 Os serviços deverão ser realizados no endereço da 

CONTRATANTE, conforme calendário a ser estabelecido com 

o responsável pelo Serviço de Engenharia Clínica, a exceção 

dos casos em que, em razão de especialidades técnicas se exija 

sua remoção para local indicado pela CONTRATADA, deverá 

ocorrer sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE. 

1.3 Os serviços de manutenção preventiva constituem-se em: 

revisão de segurança elétrica e mecânica; comprovação dos 

dados básicos; revisão da qualidade, incluindo ajustes e 

calibrações necessárias; lubrificação dos componentes 

mecânicos; revisão funcional; modificações técnicas e de 

segurança recomendada pelo fabricante; e fornecimento do 

material para manutenção preventiva como lubrificantes, óleos 

01 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA 

UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

e graxas. As manutenções preventivas ora contratadas serão 

realizadas previamente agendadas pela CONTRATANTE. 

1.4 Os serviços de manutenção corretiva constituem-se na 

realização de serviços com substituição de peças, caso 

necessário, de maneira a corrigir as falhas nos equipamentos, 

assim como tem o intuito de consertar e reparar defeito ou 

problemas nestes e liberar os equipamentos para uso sem 

restrição.  

1.5 A empresa deverá informar em sua proposta período de 

garantia igual ou superior a 03 meses para os serviços 

realizados.  

1.6 Após a realização de qualquer manutenção no equipamento 

(quer seja preventiva ou corretiva) a CONTRATADA deverá 

emitir um relatório descrevendo o problema do equipamento, 

bem como, liberação do mesmo para uso. 

1.7 A CONTRATADA deverá responder, civil e legalmente, 

por quaisquer danos ocasionados à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros, nos locais de trabalho, em razão de omissão da 

CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

1.8 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional e que atente contra o patrimônio da 

CONTRATANTE, para que sejam adotadas as providências 

necessárias. 

1.9 A CONTRATADA deverá apresentar acompanhado de 

Notas Fiscais e/ou Documentos de Cobrança, os relatórios de 

atividades para obter atesto de execução dos serviços, sob pena 

de suspensão do pagamento até o cumprimento desta 

exigência. 

1.10 A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), para os serviços prestados. 

Informamos que esta ART deve ser protocolada e quitada pela 

CONTRATADA, sem custos para a CONTRATANTE. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
1.11 A CONTRATADA deverá prestar os serviços dentro de 

elevados padrões de qualidade, com pessoal especializado, de 

acordo com as especificações do fabricante, normas técnicas e 

legislação vigente sobre segurança do trabalho. 

 

ASPECTOS LEGAIS: 
1.12 A CONTRATADA deverá executar os serviços em 

conformidade com as normas pertinentes a ABNT em vigor, os 

manuais e recomendações dos fabricantes e, na ausência destes, 

de acordo com as boas práticas de engenharia. 
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JUSTIFICATIVA: 

Com o intuito de garantirmos uma melhor funcionalidade dos equipamentos da CME, 

Autoclave e osmose, e por se tratar de um sistema complexo, que requer conhecimento 

especializado na sua manutenção solicitamos a contratação de uma empresa especializada 

para executar manutenção avulsa para reparar as falhas já existentes e manutenção 

preventiva nos equipamentos instalados no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho. 

Solicitamos esta manutenção avulsa, visto que o contrato de manutenção preventiva e 

corretiva para os equipamentos da CME foi frustrado e atualmente este setor encontra-se 

sem contrato de manutenção, o que impacta diretamente na operacionalidade dos 

equipamentos ali instalados. 

O objetivo desta solicitação é reparar e manter os equipamentos em funcionamento, 

garantindo a qualidade nos procedimentos e a disponibilidade dos mesmos. Ressaltamos 

que a Autoclave de número de série 104108091 e osmoses encontram-se inoperantes. A 

autoclave de número de série 024808057 está parcialmente inoperante, necessitando 

também da corretiva e preventiva.  

Informamos ainda, que o perfeito funcionamento desse equipamento é indispensável para 

mantermos o padrão de qualidade no atendimento da Instituição, e que o não 

funcionamento do mesmo acarretaria em parada do setor de CME, gerando prejuízo na 

execução de procedimentos cirúrgicos e de atendimentos na assistência ao paciente em que 

sejam necessários produtos esterilizados.  

A empresa contratada deverá substituir todas as peças necessárias para o perfeito 

funcionamento do equipamento, com isso e se necessário, a empresa poderá efetuar visita 

in loco para avaliar o equipamento, caso contrário está ciente de que todas as peças 

deverão ser substituídas para o perfeito funcionamento das autoclaves e osmoses.  

 

O Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho é composto pelos setores: 

 Internação com capacidade de 136 leitos 

 Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 38 leitos 
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 Centro Cirúrgico com 4 salas equipadas para realizar procedimentos de média e alta 

complexidade. 

 Laboratório de Análises Clínicas (hematologia, imunologia, bioquímica, 

microbiologia, microscopia). 

 Diagnóstico por imagem (ultrassonografia, raios-X, tomografia). 

 

ENTREGA E GARANTIA:  

A EMPRESA assumirá a inteira responsabilidade da realização do serviço no 

Hospital das clínicas Serafim de Carvalho, em Jatai - GO, sem nenhum ônus adicional.  

A empresa deverá informar em sua proposta período de garantia igual ou 

superior a 03 meses para os serviços realizados. 

 

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA FORNECEDORA: 

A empresa fornecedora será responsável pela realização do serviço. A realização do 

serviço deve impreterivelmente acontecer no prazo acordado com o comprador antes da 

emissão de ordem de fornecimento. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  

  


