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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 05/2021 
 
A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – 
FUNDAHC/UFG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade 
Federal de Goiás – UFG, constituída nos termos da escritura pública datada de 18/11/98, lavrada 
perante o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia – Goiás, livro nº 956, fls. 152/153, com 
sede na Primeira Avenida, Nº 545, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ Nº 
02.918.347/0001-43, no âmbito do Estado de Goiás pela LEI OU DECRETO Nº 8241 DE 21 DE MAIO 
DE 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar SELEÇÃO PÚBLICA, 
Processo nº 110/2021, objetivando a contratação do serviço abaixo especificado, com o propósito 
de atender as necessidades do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, localizado à 
Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75805-020, Jataí – GO, nos termos do 
Termo de Colaboração nº 01/2020-SES celebrado entre o Estado de Goiás, via Secretaria Estadual 
de Saúde, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC. 
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 O prazo de publicidade da presente seleção pública será de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

data de publicação no sítio da FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG (https://fundahc.hc.ufg.br), ou em jornal 
de grande circulação do Estado de Goiás (O POPULAR), em cumprimento ao que determina o 
Regulamento da FUNDAHC. 

 
1.2 – A data para envio das propostas contendo toda a documentação exigida será até o último dia 
da publicação que se refere o item anterior (1.1). 
 
1.3 – As propostas poderão ser enviadas por meio eletrônico (e-mail) ou físico. Endereço 
eletrônico: vander@fundahc.com.br, Endereço físico: FUNDAHC – Fundação de Apoio ao Hospital 
das Clínicas no endereço Primeira Avenida nº 545 – Setor Leste Universitário – Goiânia – GO. CEP: 
74.605-020 – Setor de Compras. 
 
1.4 – No caso de envio de proposta por meio postal, a mesma deve chegar no endereço informado 
no item 1.3 com antecedência de até 30 (trinta) minutos antes do horário de encerramento da 
Seleção Pública, a qual está prevista para as 18:00 horas do último dia da publicação que se refere 
o item (1.1). 
 
1.5 – Serão considerados somente os envelopes enviados por meio postal aqueles que chegarem 
no endereço especificado no item 1.3, dentro do prazo previsto no item 1.4, não sendo aceito a 
data de postagem para contagem da tempestividade. 
 
2. OBJETO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
2.1 – A presente seleção pública tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviço de Engenharia Clínica para gestão envolvendo manutenção preventiva e corretiva 
com aplicação de peça/acessório, com calibração/qualificação e segurança elétrica, itens exigidos na RDC 
Nº 02 e demais legislações onde todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares, 
laboratoriais e odontológicos (anexo II), do Hospital das Clinicas Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí, 

por período de 12 (doze) meses, destinado ao HCSC – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE 

https://fundahc.hc.ufg.br/


2 
 

CARVALHO, localizado à Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020, 
Jataí – GO, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I e Listagem 
de Equipamentos - Anexo II, disponíveis no sítio da FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG (https://fundahc.hc.ufg.br). 
 
2.2 – Este instrumento convocatório, bem como o Termo de Referência e seus Anexos, se houver, 
estarão disponíveis na íntegra no sítio da FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG (https://fundahc.hc.ufg.br). 
 
2.3 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas e as 
especificações constantes do Anexo I e II deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.4 – Os serviços deverão ser prestados no HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, 
localizado à Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020, Jataí – GO. 
 
2.5 – A lista de equipamentos (anexo II) será como referencia, pois o Inventário Completo ainda  
não foi realizado. 
 
2.6 - As condições, prazos, exigências técnicas, obrigações específicas e responsabilidades 
decorrentes do objeto desta seleção, constam no Termo de Referência anexo deste Edital.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 
 
3.1 – Poderão participar da presente Seleção Pública todos os interessados que atendam a todas 
as condições e exigências deste instrumento convocatório (Edital), bem como do Termo de 
Referência e seus anexos, se houver. 
 
3.2 – Somente poderão participar os interessados que possuam objeto social compatível com o 
objeto da contratação pretendida. 
 
3.3 – Os interessados deverão proceder visita técnica ao local, localizado na Rua Joaquim Caetano, 
nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020, preencher o Declaração de Visita Técnica, 
conforme Anexo III, o qual será devidamente atestado pelo encarregado de manutenção da 
unidade.  
 
3.4 - Não será admitida nesta Seleção Pública a participação de empresas, na qualidade de 
proponentes que: 
 
a) Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição. 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que, 
por esta, tenham sido declaradas inidôneas, ou que tenha em seu desfavor processo de apuração 
de responsabilidade realizada pelo Estado de Goiás ou pela FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG. 
c) Estrangeiras que não funcionem no país. 
d) Tenham em seu quadro cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, 
de Deputados Estaduais, de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e seus 
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respectivos municípios, de Presidente de Autarquias, Fundações e Empresas Estatais, onde a 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – 
FUNDAHC/UFG atua ou venha a atuar, bem como de Senadores e Deputados Federais, do Tribunal 
de Contas da União, e, também, dos diretores, estatutários ou não desta Fundação de Apoio. 
e)A participação simultânea de empresas, cujos sócios ou diretores, responsáveis técnicos ou 
integrantes da equipe técnica pertençam a mais de uma empresa proponente. 
f)A participação das empresas que se encontrem em processo falimentar, dissolução ou liquidação 
ou concurso de credores. 
 
3.5 – As propostas deverão estar em conformidade com todos os requisitos e condições da 
presente Seleção Pública, incluindo o Edital, o Termo de Referência e/ou a Solicitação de 
Orçamento e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis deste.  
 
3.6 – As divergências entre a proposta e o que estabelecem as condições descritas nos anexos 
deverão ser anotadas com destaque na proposta, com a respectiva justificativa, sob pena de 
desclassificação, cujo acatamento dependerá de prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
3.7 – A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa e moeda nacional, em uma 
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, contendo a indicação 
da validade da proposta com prazo não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
3.8 – A proposta de preços deverá conter os valores unitários e/ou totais conforme exigências do 
Termo de Referência. 
 
3.9 – Não serão consideradas válidas as propostas entregues em desacordo com a presente 
Seleção Pública, incluindo o Edital, o Termo de Referência e/ou a Solicitação de Orçamento e seus 
anexos, partes integrantes e inseparáveis deste; 
 
3.10 – O preço deverá trazer incluídas todas as despesas relativas à execução do serviço, inclusive 
os encargos sociais e trabalhistas; 
 
3.11 – Os erros materiais, de grafia, inversão ou supressão de letras não serão motivos de 
desclassificação, desde que o erro, inversão ou supressão implique em dúvida sobre a descrição 
do produto ou serviço, cuja correção poderá ser procedida pelo representante legal da empresa 
proponente no ato da verificação, se for o caso; 
 
3.12 – Os erros de soma ou multiplicação, bem como a divergência que ocorrer entre o preço 
unitário e o total do item serão corrigidos automaticamente pela CONTRATANTE, tendo como 
base o preço unitário. 
 
4. HABILITAÇÃO: 
 
4.1 – Para habilitação na seleção pública, será exigida do interessado mais bem classificado, 
exclusivamente, documentação referente à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, qualificação 
técnica e econômico-financeira, conforme abaixo: 
 
4.2 – A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
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I - cédula de identidade, no caso de pessoas físicas; 
 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
III – cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ (ativo e regular), ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por 
ações; 
 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; e 
 
V - declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 
administração pública. 
 
VI. Documento de identidade do representante legal, sócio ou procurador, que assinar os 
documentos e propostas entregues. 
 
VII. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, quando os documentos e propostas 
entregues forem assinados por pessoa diversa da legalmente autorizada nos atos constitutivos, 
para representar com amplos poderes a proponente nos atos da presente Seleção Pública. 
 
VIII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho da Região 
correspondente à sede da proponente, do TRT 18, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
ou Positiva com Efeitos de Negativa, de 1º e 2º Grau, bem como Certidão Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa do TST – Tribunal Superior do Trabalho. 
 
4.3 – A documentação referente à REGULARIDADE FISCAL consistirá em: 
 
I - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio 
ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei. Serão admitidas certidões positivas 
com efeito de negativa. 
 
II - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 
 
4.4 - A documentação referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente, pertinente ao objeto a ser 
contratado; 
 
II - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; e 
 
III - comprovação de aptidão do interessado, através de 02 (dois) ou mais Atestados de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
seleção pública. 
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4.5 – A documentação referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 
 
I - certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física e, 
 
II - elementos que demonstrem capacidade econômica financeira ou oferta de garantia que 
assegure a execução total do objeto pelo contratado, quando necessário. 
 
4.5 – No caso de fornecedores estrangeiros que não possuam sede no Brasil, a contratante: 
 
I - poderá prever, nos casos de compra de bens dos quais não resultem obrigações futuras, 
inclusive assistência técnica, que não será exigida do fornecedor a existência de representação 
legal no Brasil, hipótese em que a contratante deverá estabelecer no contrato medidas para os 
casos de inadimplemento contratual ou defeito do produto adquirido, tais como: 
a) previsão de devolução total ou parcial de valor eventualmente antecipado; 
 
b) emissão de título de crédito pelo contratado; 
 
c) cláusula que declare competente o foro da sede da fundação de apoio para dirimir qualquer 
questão contratual; ou 
 
d) outras medidas usualmente adotadas pelo setor privado; 
 
II - não exigirá a regularidade fiscal do fornecedor perante as autoridades de seu país; 
 
III - poderá dispensar o fornecedor de apresentar documentos de habilitação autenticados pelos 
respectivos consulados, para contratos no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e 
 
IV - exigirá a tradução para o vernáculo dos documentos de habilitação, dispensada a tradução 
juramentada, para os contratos a que se refere o inciso III do caput. 
 
V. No caso dos incisos III e IV, a contratante fará constar no processo referido no art. 3º o 
responsável pela análise da documentação em língua estrangeira. 
 
4.6 – Os documentos de habilitação poderão ser dispensados, no todo ou em parte, nos casos de 
contratação no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de fornecimento de bens para 
pronta-entrega. 
 
4.7 – Caso o interessado mais bem classificado não atenda às exigências de habilitação, a fundação 
de apoio poderá convocar os demais participantes, na ordem de classificação, para apresentar a 
documentação necessária à habilitação. 
 
5. MODO DE DISPUTA,CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E RECURSO: 
 
5.1 – O modo de disputa será fechado, ou seja, as propostas apresentadas pelos fornecedores 
somente serão divulgadas em data e hora previamente designadas. 
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5.2 – O critério de julgamento das propostas será o de menor preço, observados os parâmetros 
mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, bem como neste instrumento 
convocatório. 
 
5.3 – A FUNDAHC indicará um profissional qualificado para realizar análise minuciosa das 
propostas, que poderá ensejar na desclassificação do proponente por descumprimento de 
requisito essencial, na descrição das especificações ou outras de origem técnica, devidamente 
justificada. 
 
5.4 – As empresas classificadas poderão ser convocadas para sessão de negociação de preços, 
sendo que nessa etapa nenhuma mudança será admitida na proposta, exceto quanto ao preço. 
 
5.5 – O resultado será divulgado no sítio da FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC/UFG (https://fundahc.hc.ufg.br). 
 
5.6 – O não comparecimento para assinatura do contrato caracterizará a desistência tácita, 
procedendo a FUNDAHC ao chamamento da empresa classificada com o menor preço 
subsequente. 
 
5.7 – Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas. 
 
5.7.1 – Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou 
da habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de 
recorrer, sob pena de preclusão. 
 
5.7.2 – Nas seleções públicas sob a forma eletrônica (e-mail), a manifestação de que trata o § 1º, 
do Artigo 30 Decreto Lei 8.241/14 será efetivada por email (Vander@fundahc.com.br) ou de forma 
física (Setor de Compras da FUNDAHC), no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da data 
de divulgação no sítio da FUNDAHC. 
 
5.7.3 – Nas seleções públicas sob a forma física, as razões dos recursos serão apresentadas no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da data de divulgação no sítio da FUNDAHC, devendo 
ser protocolado obrigatoriamente no SETOR DE COMPRAS na sede da FUNDAHC. 
 
5.7.4 – O prazo para apresentação de contrarrazões será de 03 (três) dias úteis, contado 
imediatamente a partir do encerramento do prazo a que se refere o item anterior ou da 
notificação de interposição de recurso. 
 
5.7.5 – O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 
no prazo de 03 (três) dias úteis, o encaminhará à autoridade máxima da fundação de apoio, que 
terá competência para a decisão final, em até 05 (cinco) dias úteis. 
 
5.7.6 – O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
6 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
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6.1 – Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento convocatório, do 
Termo de Referência e seus ANEXOS, cabe à CONTRATADA: 
 
1) A CONTRATADA compromete-se, na forma deste instrumento, a executar os serviços 
contratados, observando todas as normas vigentes. 
2) Desenvolver as atividades descritas no objeto do contrato, por meio de seus sócios ou, 
profissionais celetistas por ela contratada. 
3) A CONTRATADA se compromete a prestar todas as informações pertinentes à CONTRATANTE 
no que tange aos serviços propostos. 
4) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
5) A CONTRATADA se obriga a zelar e cuidar da integridade de todos os equipamentos e insumos 
disponibilizados pelo CONTRATANTE; 
6) Conduzir os procedimentos em estrita observância com as normas da Legislação Federal, 
Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais da 
prestação de serviços nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
7) Comunicar a CONTRATANTE, imediatamente após conhecimento ou verificação de qualquer 
ocorrência anormal ou acidental que se verifique no local da prestação de serviços; 
8) Após a realização de cada procedimento, os profissionais da CONTRATADA deverão preencher 
todo e qualquer documento exigido pela CONTRATANTE, incluindo formulários pertinentes que 
serão disponibilizados pela CONTRATANTE; 
9) Antes da realização do procedimento, os profissionais da CONTRATADA deverão se certificar 
que o ambiente dispõe das condições mínimas para a execução dos procedimentos; 
10) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, 
com estrita observância a este instrumento, Termo de Referência/Solicitação de Orçamento), da 
Proposta de Preços e da legislação vigente; 
11) Participar e contribuir com todos os processos de certificação e acreditação que forem 
inicializados pela CONTRATANTE; 
12) padrões técnicos que preservem sua qualidade e segurança; 
13) Observar integralmente todos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos gestores do Sistema Único de Saúde, bem 
como as normas de Segurança e Medicina do Trabalho aplicáveis e vigentes no âmbito das 
atividades do CONTRATANTE e em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA alegar 
desconhecimento da legislação e exigência, ficando ainda responsável pelos atos de seus 
empregados decorrentes da inobservância da legislação mencionada, durante a execução dos 
serviços; 
14) A CONTRATADA será responsável pela escolha e indicações dos profissionais que executarão os 

serviços, podendo substituir, a qualquer momento, o profissional por ela fornecido e previamente escalado 

para atendimento de eventuais solicitações por parte da CONTRATANTE, por outro profissional, devendo, 

nesta hipótese, informar a coordenação ou a Diretoria do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE 

CARVALHO, por escrito, com ao menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

15) Emitir mensalmente os Relatórios de Produção e as Notas Fiscais referentes aos serviços 
prestados; 
16) Manter seu pessoal munido de vestuários inerentes a execução do objeto deste contrato, bem 
como identificados por crachá, que será disponibilizado e custeado pela CONTRATADA; 
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17) Exibir e disponibilizar à CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda documentação legal e 
fiscal inerente a sua atividade empresarial, tais como, mas não somente, licenças expedidas por 
Órgãos Governamentais, contratos e alterações sociais, alvarás, etc.; 
18)  Respeitar integralmente as normas de segurança e higiene da CONTRATANTE mantendo 
sempre incólumes as condições do local da prestação dos serviços; 
19) Respeitar a imagem da CONTRATANTE, interna e externamente, não praticando qualquer ato 
eventualmente causador de ferimento à imagem do CONTRATANTE como um todo; 
20) Obriga-se a não gerar vínculo empregatício, nem responsabilidade solidária ou subsidiária 
entre as partes; 
21) No caso de funcionários contratados via CLT, fornecer aos empregados vale alimentação, vale 
transporte, e/ou qualquer outro benefício, como o seguro de vida em grupo, a Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria. Gastos estes já inclusos no valor dos serviços prestados; 
22) Responsabilizar-se, na forma da legislação aplicável, pelas despesas médicas com seus 
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão (exames de saúde admissionais), 
como durante a vigência do contrato de trabalho a ser assinado, bem como dos funcionários e 
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação dos serviços; 
23) Responder de forma integral por todas as obrigações decorrentes das legislações trabalhistas e 
sociais que se relacionem ou que venham a se relacionar com empregados ou serviços da 
CONTRATADA, não decorrendo desse Contrato solidariedade entre as partes ou vínculo 
empregatício entre os funcionários da CONTRATADA e o CONTRATANTE; 
24) A CONTRATADA se compromete a requerer a exclusão do polo passivo da CONTRATANTE em 
qualquer demanda judicial que figure como litisconsorte passivo àquela e a CONTRATANTE, bem 
como assumir integralmente qualquer condenação, ressarcindo à CONTRATANTE os custos 
incorridos por conta dessa demanda; 
25) Em qualquer demanda judicial promovida exclusivamente em face da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA se compromete aceitar a intervenção de terceiro, na modalidade que for pertinente 
ao rito processual, com o objetivo de assumir a responsabilidade dos atos decorrentes da 
prestação do objeto do contrato, ou assumir o cumprimento integral de eventual condenação. 
26) Designar um representante legal, com poderes para a resolução de possíveis ocorrências e 
quaisquer eventuais problemas que possam surgir durante a vigência do contrato, informando 
também endereços, telefones, fax, e-mail e outros meios de comunicação para contato com o 
mesmo; 
27) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de, entre outras coisas, 
prestar a necessária orientação aos executores, e assim garantir o perfeito andamento dos 
mesmos; 
28) Os encarregados, mencionados no item anterior, reportar-se-ão, sempre que houver 
necessidade, diretamente à Fiscalização do Contrato e deverão tomar todas as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na 
execução dos serviços contratos; 
29) Disponibilizar Preposto para acompanhar os serviços, instruir constantemente as equipes 
técnicas e manter contato com a Fiscalização periodicamente e sempre que necessário; 
30) Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços contratados, realizando-os de forma meticulosa e constante, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz dos serviços; 
31) Responder por e corrigir prontamente todos os vícios, falhas e defeitos nos serviços 
executados; 
32) Comunicar ao Fiscal / Gestor do contrato, por escrito, sempre que verificar quaisquer 
ocorrências que possam vir a prejudicar a perfeita execução dos serviços contratados; 
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33) Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, 
necessários à perfeita execução dos serviços contratos, pelo preço fixo constante na proposta 
comercial e registrado neste contrato, bem como, manter essas condições durante toda a vigência 
contratual; 
34) Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus 
profissionais, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, em 
especial das normas relativas à segurança do edifício e das Normas de Higiene e Segurança no 
Trabalho; 
35) Assumir inteiramente a responsabilidade, bem como, tomar todas as medidas e providências 
necessárias ao pronto e imediato atendimento dos seus profissionais vítimas de acidentes de 
trabalho ou acometidos de mal súbito, durante o desempenho dos serviços ou em contato com 
eles, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE; 
36) Fazer seguro de seus profissionais contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-
se, também, por todos os encargos e obrigações estabelecidos na legislação específica subjacente; 
37) Não transferir a terceiros, em nenhuma hipótese, no todo ou em parte, por qualquer forma, a 
execução do objeto contratual e/ou suas responsabilidades, nem subcontratar quaisquer das 
prestações a que está obrigada, sem prévia e expressa anuência, por escrito, da CONTRATANTE; 
38) A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a 
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela má execução de quaisquer serviços; 
39) Responsabilizar-se e responder administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer dano ou 
prejuízo, mesmo que indireto, ocasionado à CONTRATANTE ou à Administração ou ao patrimônio 
destas, às dependências, instalações ou equipamentos da CONTRATANTE e/ou a terceiros, dolosa 
ou culposamente, em razão de ação ou omissão da CONTRATADA, de seus técnicos e empregados 
ou de quem em seu nome agir, mesmo que decorrente da própria execução dos serviços 
contratados, e ainda por deficiência, imprudência, imperícia ou negligência na execução das 
tarefas, bem como decorrentes de baixa qualidade ou inadequação dos serviços, componentes, 
acessórios, sistemas ou materiais empregados; 
40) Nesses casos, além disso, a CONTRATADA deve prontamente indenizar o(s) prejudicado(s), de 
modo a reparar-lhe(s) na exata medida e extensão dos danos ou prejuízos causados. 
41) Manter, durante toda a vigência e execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, bem como a capacidade técnica operativa; 
42) Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições 
deste contrato, cabe a CONTRATANTE: 
1) Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu substituto, ambos com 
competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos 
respectivos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificarão a 
CONTRATADA sobre todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme art. 
67 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 
2) Facilitar, por todos os meios, a execução do contrato por parte da CONTRATADA; 
3) Permitir livre acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA às suas dependências, desde 
que devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá com fotografia recente; 
4) Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para que a 
CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas vigentes e de acordo com as 
cláusulas contratuais; 
5) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o exato 
cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do Fiscal, do 
substituto e de seus assistentes, aos quais competirá fazer o acompanhamento da execução do 
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Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais pendências, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados pela CONTRATANTE ou até mesmo pela CONTRATADA, bem como não permitindo a 
execução de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os termos 
acordados; 
6) Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no 
curso da execução do objeto do Contrato, bem como fixar prazo para a devida solução do 
problema, caso já não haja previsão contratual a respeito; 
7) Não permitir que os técnicos e empregados da CONTRATADA executem quaisquer tarefas ou 
atividades em desacordo com as especificações, exigências e condições estabelecidas no Contrato 
ou em qualquer de seus Anexos; 
8) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente 
venham a ser solicitados. 
9) Efetuar o pagamento no prazo, condições e preços pactuados. 
10) Recusar o serviço prestado em desacordo com o especificado ou fora das condições 
contratuais. 
 
7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
7.1 – O prazo de execução será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da 
CONTRATANTE. 
 
8. SANÇÕES E PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: 
 
8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar: 
 
A) Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso 
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave. 
B) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de atraso na execução 
do objeto, por período superior ao previsto neste instrumento. 
C) Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução 
total ou parcial da obrigação assumida. 
D) Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da contratação, por infração a qualquer 
cláusula ou condição pactuada neste instrumento. 
E) Suspensão temporária de participar nos processos de compra, e, impedimento de contratar 
com a FUNDAHC, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
8.2 - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 
 
8.3 - O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na 
CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei. 
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8.4 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado. 
 
8.5 – As multas não tem caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à 
CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
 
8.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
a CONTRATADA às sanções legais. 
 
8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
8.8 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados a CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
8.9 - A aplicação da penalidade será formalizada por despacho da Diretoria Executiva da 
FUNDAHC, ou por quem este designar, assegurada defesa prévia, no prazo de 03 (três) dias, a 
contar da notificação para tanto. 
 
9. DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E SUBCONTRATAÇÃO: 
 
9.1 – A CONTRATADA está obrigada a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do contrato. 
 
9.2 – É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, desde que: 
 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
9.3 – As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 
 
9.4 – Não será admitida a subcontratação do serviço. 
 
10. DO PAGAMENTO: 
 
10.1 – O pagamento será realizado mensalmente, em moeda nacional. Para tanto, a CONTRATADA 
emitirá documento hábil à CONTRATANTE para o pagamento dos serviços prestados, de acordo 
com os valores definidos neste contrato, através de fatura própria com prazo para pagamento de 
30 (trinta) dias após a entrega e aceite da Nota Fiscal, a qual deverá ser emitida até o último dia 
útil do mês referente a prestação dos serviços. 
 
10.2 – As Notas Fiscais deverão ser entregues ao gestor deste contrato e atestadas pelo mesmo. 
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10.3 - O levantamento do preço a ser pago será feito levando em consideração a(s) “ORDEM DE 
SERVIÇO - OS” e a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido 
neste instrumento. 
 
10.4 – Se for o caso, caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com as Notas Fiscais, a 
declaração de vínculo empregatício dos funcionários que executarem a prestação dos serviços em 
questão e as certidões que atestem a sua regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), anotação da 
responsabilidade técnica junto ao CREA-GO, quando for o caso, a Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), sob pena de suspensão do pagamento. 
 
10.5 – O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
CONTRATADA, a qual deverá atender o disposto na Resolução 003/2012 da FUNDAHC/UFG, 
ficando a CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no Cadastro de Fornecedores 
deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento. 
 
10.6 – A Nota Fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, com o mesmo 
número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrada sua proposta, não se admitindo Notas Fiscais 
emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 
 
10.7 – O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO reserva-se o direito de não atestar a 
Nota Fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os 
dados da CONTRATADA, ou o serviço contratado não estiver em conformidade com a solicitação e 
condições exigidas. 
 
10.8 – As Notas Fiscais deverão ser entregues no HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE 
CARVALHO, sempre ao gestor do contrato, juntamente com a documentação exigida.  
 
10.9 – Aprovado o pagamento, a CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento por meio da rede 
bancária abaixo mencionada, nos prazos estabelecidos em contrato, correspondente aos serviços 
efetivamente executados: 
 
10.10 – Dados para emissão da Nota Fiscal: 
 

Nome: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG. 
Endereço: Primeira Avenida nº 545 – Setor Leste Universitário 
CEP: 74605-020 - Goiânia – GO. 
CNPJ: 02.918.347/0001-43 
Inscrição Estadual: (Atenção) Espaço deve permanecer em branco 
Inscrição Municipal: 148213-0 

 
10.11 – Quando, por motivos alheios à vontade da CONTRATANTE, não for possível o pagamento 
por boleto bancário, o comprovante de depósito ou transferência eletrônica realizado pela 
CONTRATANTE, no que concerne ao pagamento dos serviços objeto deste contrato, servirá como 
documento de quitação. 
 
11. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO: 
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11.1 – A rescisão contratual poderá ocorrer nos seguintes casos: 
a) pela paralisação dos serviços; 
b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto deste contrato, sem 
prévia anuência por escrito da CONTRATANTE; 
c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne a execução deste contrato formal ou 
materialmente impraticável; 
d) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para 
Administração, observado o Termo de Colaboração nº 01/2020-SES; 
e) unilateralmente, a qualquer tempo e com antecedência de 30 (trinta) dias, as partes poderão 
solicitar rescisão contratual por descumprimento de cláusula ou por interesse de qualquer das 
partes, não cabendo qualquer forma de indenização, ficando a CONTRATANTE a obrigação de 
pagar pelos serviços já executados. 
 
11.2 - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança 
judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do 
rompimento. 
 
11.3 - A rescisão contratual ocorrerá da mesma forma prevista no subitem 10.9. 
 
11.4 - Se a CONTRATANTE deixar de pagar as faturas num prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
primeiro vencimento, ensejará rescisão contratual. 
 
12. ANEXOS: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II – Lista Inicial de Equipamentos do HCSC. 
Anexo III – Declaração de Visita Técnica 
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ANEXO I 

 

Termo de referência para contratação de serviço de engenharia clinica  

 

1 – Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Engenharia Clínica para 

gestão envolvendo manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peça/acessório, com 

calibração/qualificação e segurança elétrica, itens exigidos na RDC Nº 02 e demais legislações 

onde todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares, laboratoriais e 

odontológicos (anexo I – Inventário atual) do Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho, na cidade 

de Jataí, por 12 (doze) meses. 

2 – Da unidade: 

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

 Internação com capacidade de 136 leitos 

 Unidade de Terapia Intensiva com capacidade de 20 leitos 

 Centro Cirúrgico com 2 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). 

 

3 - Execução dos Serviços:  

3.1 - A CONTRATADA assumirá a inteira responsabilidade em trocar ou substituir quaisquer peças, adquirida 

pelo CONTRATANTE que se façam necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos ora 

contratados, sem nenhum ônus adicional.  

3.2 – A empresa CONTRATADA se responsabilizará pela GESTÃO de todos os equipamentos em 

comodato/aluguel que a Unidade de Saúde possuir. 

3.3 - As saídas de equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, somente ocorrerão mediante 

autorização por escrito firmada pelo fiscal do contrato designado pela Fiscalização Administrativa e o setor 

de Patrimônio de cada Unidade. 

3.4 - As despesas provenientes da desinstalação, desmontagem, transporte, montagem e reinstalação, bem 

como, o seguro destes equipamentos ficará a cargo da CONTRATANTE. 

3.5 - Para a execução dos serviços onde seja necessária a paralisação total ou parcial das atividades com o 

equipamento, a CONTRATADA deverá prever o prazo de manutenção e informar com antecedência o fiscal 

deste contrato. 

3.6 - O prazo de garantia dos serviços realizados serão de, no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data 

do recebimento do equipamento instalado/manutenido e em pleno funcionamento. Os eventuais 
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atendimentos feitos dentro do período da garantia, ou em razão desta, serão inteiramente gratuitos para a 

CONTRATANTE, mesmo após o vencimento do contrato. 

3.7 - A contratada deve administrar os serviços de gases medicinais e manutenção da lavanderia, a 

contratante será financeiramente responsável pelo contrato de manutenção destas áreas.  

4 - Responsabilidades da empresa contratada: 

4.1 - A empresa contratada será responsável pela gestão do parque tecnológico do Hospital 

Clínicas Serafim de carvalho, devendo participar de todo os processos que tange a gestão de 

equipamentos médicos de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, 

efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, durante o seu ciclo de vida, incluindo o 

planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos 

profissionais envolvidos nestes processos. 

4.2 - A empresa CONTRATADA deverá seguir e cumprir as regulamentações, rotinas, fluxos e 

prazos das Unidades de Saúde. 

4.3 - O Serviço de Gerenciamento do parque tecnológico deverá ser implantado de imediato, com 

duração máxima de 60 dias. 

4.4 - A empresa contratada deverá Cumprir as legislações referentes ao Gerenciamento de 

Tecnologias em Saúde conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 02 de 25 de 

Janeiro de 2010 que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em 

estabelecimentos de saúde, RDC 63 de 25 de Janeiro de 2011 dispõe sobre os Requisitos de 

Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, RDC 15 de 15 de Março de 2012 

que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá 

outras providências, RDC 32 segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, Norma 

Brasileira – NBR 15943 que dispõe sobre as diretrizes para um programa de gerenciamento de 

equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúdealém das 

normativas de cada fornecedor, NBR60601 e suas partes, entre outras, ISO 9001, ISO 14.001, 

atender as Legislações Trabalhistas vigentes e demais legislações. 

4.5 - A empresa contratada deverá implantar um sistema de qualidade contemplando as tarefas: 

1. Assessorar na aquisição e parecer técnico de novos equipamentos e acessórios a serem 

adquiridos; 

2. Realizar o teste de aceitação das novas tecnologias; 

3. Instalação de Equipamentos Médicos Hospitalares de baixa e média complexidade, 

sempre que necessário e/ou acompanhar as instalações com o fabricante; 

4. Promover o registro histórico de cada equipamento de forma individualizada e 

informatizada; 

5. Realizar o inventário de todo o parque tecnológico no sistema informatizado, contendo 

todos os dados do equipamento (ANVISA, nota fiscal, data de instalação, dados do 

equipamento, característica de funcionamento, manutenções (preventiva, corretiva, 

calibração, qualificação) e inventário com identificação no equipamento (em local visível) 

informando o setor de origem e o patrimônio. 

6. Gerenciar/executar as manutenções corretivas, preventivas, qualificações, teste de 

segurança elétrica; 

7. Realizar manutenções preventivas conforme orientação de cada fabricante e respectivos 

manuais; 
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8. Realizar as calibrações/qualificação de cada equipamento conforme legislações 

compatíveis com cada tecnologia de saúde e conforme preconizado pelo fabricante. 

9. Acompanhar manutenções preventivas, corretivas, calibrações e qualificações em 

equipamentos médicos hospitalares solicitadas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE; 

10. Gerenciar contratos de serviços de calibração, manutenção preventiva e corretiva e 

demais serviços realizados por empresas terceirizadas, contratadas ou não pela 

CONTRATADA; 

11. Realizar avaliação de todo certificado de calibração, segurança elétrica e qualificação 

emitidos por empresa externa, atestando se o equipamento está ou não apto para o uso; 

12. Providenciar aparelhos de teste e ensaios necessários para a avaliação de equipamentos 

médicos após uma manutenção corretiva, garantindo suas funcionalidades e parâmetros 

dentro da faixa estabelecida pelo fabricante; 

13. Elaborar procedimentos básicos para a utilização segura e adequada de cada 

equipamento médico hospitalar; 

14. Desenvolver um trabalho de prevenção contra os riscos potenciais decorrentes do 

gerenciamento pelos profissionais de saúde, usuários e meio ambiente, 

15. Realizar educação continuada relacionada ao uso adequado dos equipamentos, com 

cronograma e sempre que necessário/solicitado; 

16. Efetuar avaliação de Obsolescência e retirada de uso; 

17. Entre outras atividades inerentes ao gerenciamento de equipamentos. 

 

4.6 - A contratada deverá elaborar implantar e implementar um Plano de Gerenciamento de 

Equipamentos Médicos conforme exigência da RDC 02, RDC 63 e NBR 15943 entre outras 

normas vigentes. Neste documento deverão conter: 

1. Procedimento Operacional Padrão (POP) descrevendo os critérios mínimos a serem 

seguidos por estabelecimento de saúde para a execução das etapas desde o 

planejamento; 

2. Instrução de Trabalho (IT) descrevendo as rotinas de trabalho para instruir uma utilização 

ou rotina; 

3. Documento de Suporte (DOS) documento para facilitar fluxogramas, tabelas, imagens; 

4. E outros documentos para auxiliar o POP; 

 

4.7 - O Plano de Gerenciamento, POP, DOS, IT e demais documentos deverão ser aprovados 

pela Engenharia Clínica e Comissão de Qualidade de cada Unidade de Saúde antes de serem 

implementados. Apenas os procedimentos aprovados devem ser utilizados pelo serviço técnico. 

Caso seja necessária qualquer atualização e/ou alteração destes procedimentos, deve ser 

solicitada novamente a nova aprovação do procedimento e substituição/alteração deste no 

arquivo. 

4.8 - A empresa deverá atender todas as exigências e procedimentos solicitados pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA) em todos seus níveis (1, 2 e 3), pela ISO 9001, ISO14.001 e 

outras exigências buscando a excelência nos serviços prestados e segurança do paciente.  

4.9 - Todos os serviços a serem executados deverão atender as orientações exigidas pelos 

fabricantes dos equipamentos e legislações vigentes e estrita obediência às especificações deste 

Termo, não podendo, sob hipótese alguma, serem executados de forma distinta.  
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4.10 - A CONTRATADA deverá utilizar o software já existente sendo 100% online, que possibilita a 

inserção de dados, com registro de indicadores, de forma individualizada, conforme abaixo: 

1. Inventário completo, inclusive acessórios; 

2. Datas de manutenção corretiva/preventiva; 

3. Checklist das manutenções preventivas; 

4. Controle das manutenções internas e externas; 

5. Registro de motivos de solicitação de manutenção interna e externa, a localização, suas 

soluções, custos, prazos, peças envolvidas, garantia e técnico envolvido; 

6. Calibração, com prazos (início e próxima calibração); 

7. Garantia; 

8. Gestão de Contratos, com alerta de vencimento; 

9. Gestão de Custo com relatórios por setor, centro de custo, por equipamento, modelo, 

manutenção, calibração entre outros; 

10. Gestão de equipe / mão de obra; 

11. Gestão dos registros ANVISA; 

12. Controle de estoque (acessórios, entre outras necessidades); 

13. Indicadores de todos as entradas de informações lançadas no software; 

14. Apresentar, em tempo real, o quantitativo de equipamentos em funcionamento; 

15. Apresentar a quantidade de equipamentos parados com os respectivos números de dias; 

16. Relatório de manutenção preventiva de todos os equipamentos médicos; 

17. Relatório de manutenção corretiva de todos os equipamentos e de forma individualizadas; 

18. Relatório das calibrações dos equipamentos médicos conforme INBR 17025:2005; 

19. Monitorar a situação do parque tecnológico, tais como quantidade de OS aberta, em 

andamento, finalizada, quantidade de equipamentos em garantia, quantidade de 

equipamentos calibrados, quantidade de equipamentos que efetuaram manutenção 

preventiva, entre outros indicadores para atender as Normas RDC 63, RDC 02 e NBR 

15943; 

 

4.11 - A CONTRATADA deverá incluir, no software utilizado pela CONTRATANTE, todo o registro 

histórico e dados de todos as manutenções realizadas de todos os equipamentos realizadas 

anterior a implantação do sistema de gestão da CONTRATANTE. 

5 - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 - Segundo o Manual de licitações e contratos do TCU (2006, P.346), “o acompanhamento e 

fiscalização do contrato é instrumento poderoso que o gestor dispõe para defesa do interesse 

público. É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento 

das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. A 

Administração deve manter, desde o início até o final do contrato, profissional ou equipe de 

fiscalização habilitada, com a experiência técnica necessária ao acompanhamento e controle do 

serviço que está sendo executado.” Com o exposto a CONTRATANTE designará uma equipe com 

a responsabilidade de fiscalizar as rotinas e atividades deste contrato. A função destes fiscais é 

exigir o fiel cumprimento e a qualidade nos bens ou serviços entregues, com base no termo de 

referência e nas cláusulas estabelecidas no contrato. 

5.2 - Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para se aceito pela 

CONTRATANTE, representá-la na execução do Contrato. Quaisquer exigências da fiscalização, 
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inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

5.3 - A Fiscalização do objeto ora contratado será exercida pelo Fiscal do Contrato da 

CONTRATANTE, com poderes para: 

a) transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 

b) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições 

especificadas neste Contrato; 

c) comunicar à CONTRATADAS quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na 

execução dos cronogramas dos serviços de manutenção, estabelecendo prazos para que as 

mesmas sejam regularizadas. 

d) ter acesso a quaisquer informações, referente aos procedimentos (em meio físico 

ou eletrônico) efetuados nos equipamentos instalados em cada Unidade de Saúde. 

 

6 - Qualificações mínimas da empresa: 

6.1 - A contratada deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Certidão de Acervo Técnico - CAT de 

um profissional de Engenharia com especialização em Engenharia Clínica ou biomédico, 

devidamente registrado no CREA como responsável técnico, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, que comprove que o profissional 

executou serviços em hospitais de no mínimo 100 leitos, conforme quantitativo de leitos e serviços 

do objeto solicitado neste item, pelo período mínimo de 02 anos. 

6.2 - Designar, um Engenheiro com especialização em Engenharia Clínica ou Engenheiro 

Biomédico, como responsável técnico dos serviços prestados nas Unidades, registrado no 

CREA-GO, vinculado ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa. O (s) 

nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsável(is) técnico(s) deve(m) constar 

obrigatoriamente da certidão de registro da empresa perante o CREA-GO, com experiência 

mínima de 02 anos comprovada em ART ou CAT. 

6.3 - Deverá ser providenciado junto ao CREA as devidas Anotações de Responsabilidade 

Técnica: ART relativa aos serviços objeto e a ART relativa ao cargo/função do engenheiro 

responsável na unidade hospitalar, de acordo com a legislação vigente nº 6.496/77, a ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os direitos e obrigações entre 

profissionais do Sistema Confea/Crea e contratantes de seus serviços técnicos, além de 

determinar a responsabilidade profissional. A ART garante os direitos autorais ao profissional e 

o direito à remuneração como comprovante da execução do serviço, comprova a existência de 

contrato entre as partes, define os limites da responsabilidade técnica (civil e criminal), e 

comprova a experiência do profissional à medida que registra todas as atividades técnicas 

desempenhadas ao longo de sua carreira profissional. 

7 A empresa deverá designar uma equipe de profissionais compatíveis para executar todas as 

atividades solicitadas neste documento e descritas no plano de gerenciamentos de 

equipamentos médicos da CONTRATADA.  

8 Para realizar os atendimentos técnicos a CONTRATADA deverá designar profissionais 

habilitados de nível técnico ou tecnólogo. 

http://normativos.confea.org.br/downloads/6496-77.pdf
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7 - Exigência mínima da equipe: 

9 A empresa CONTRATADA deverá designar, para a função de coordenação e gestão, 01 (um) 

profissional de nível superior de Engenharia, com especialização em Engenharia Clínica ou 

Engenheiro Biomédico, com registro no CREA-GO, sendo este pertencente ao quadro da 

empresa, com carga horária de 40 Horas semanais, fixo nesta unidade. A empresa 

CONTRATADA deverá apresentar, no ato da proposta, valor aos chamados emergenciais 

(noturno, finais de semana e feriados), para o Engenheiro responsável, quando solicitado pela 

CONTRATANTE. 

10 A empresa CONTRATADA deverá designar uma equipe de no mínimo 

10.2 01 (um) Engenheiro com especialização em Engenharia Clínica ou Engenheiro Biomédico 

10.3 02 (dois) Eletrotécnicos ou Técnicos em Eletrônica 

10.4 A escala deverá ser cumprida, em caso de falta do colaborador, a CONTRATADA deverá 

substituí-lo de imediato, não permitindo que a Unidade fique sem atendimento. 

11 Os atendimentos e intervenções técnicas deverão ser realizados sempre que houver chamado 

pela CONTRATANTE, no período de segunda a sexta, das 08:00 h às 18:00 h. Após este 

período a CONTRATADA deverá apresentar, no ato da proposta, valor aos chamados 

emergenciais (noturno, finais de semana e feriados). 

12 A CONTRATANTE ficará responsável pelos contratos de manutenções dos equipamentos de 

imagem e laboratoriais ficando a CONTRATADA responsável por todo o gerenciamento e 

acompanhamento dos serviços executados, planejamento de manutenção preventiva e 

corretiva destes equipamentos. 

8 - Serviços que serão de responsabilidade da CONTRATADA: 

Todos os serviços prestados pela CONTRATADA deverão estar descritas em seu Plano de 

Gerenciamento e Procedimento Operacional Padrão aprovados pela Engenharia Clínica da 

FUNDAHC e Comissão de Qualidade de cada Unidade de Saúde, além de rotinas exigidas 

por legislações. Apenas os procedimentos aprovados devem ser utilizados pelo serviço técnico. 

Caso seja necessária qualquer atualização ou alteração destes procedimentos, deve ser solicitada 

a nova aprovação do procedimento e substituição/alteração deste no arquivo. 

A CONTRATADA deverá atender integralmente a RDC 02 e demais normas vigentes. 

8.1 - Planejamento, seleção e aquisição 

A CONTRATADA deverá participar e orientar, sempre que solicitado, da fase de planejamento, 

especificação, seleção, parecer técnico e aquisição de novos equipamentos médicos hospitalares 

ou sistema, inclusive seus acessórios e partes, de uso ou aplicação médica, odontológica ou 

laboratorial, utilizado direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e monitoração na 

assistência à saúde da população, e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou 

metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto ser 

auxiliado em suas funções por tais meios.  

8.2 - Recebimento:  

A CONTRATADA se responsabiliza pelo recebimento do equipamento de saúde ou acessórios. A 

principal finalidade é a checagem dos equipamentos de saúde para a verificação se suas 
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características físicas e técnicas correspondem ao objeto adquirido no processo de aquisição. Ele 

engloba as atividades desenvolvidas a partir da chegada do equipamento de saúde ao serviço, e 

finaliza com a emissão do laudo do ensaio de aceitação, liberando sua utilização. O 

recebimento de equipamento de saúde é o início da formação do histórico do equipamento no 

Estabelecimento de Saúde e deve ser realizado em conformidade com os procedimentos deste 

Plano de gerenciamento. 

 

8.3 – Instalação  

A CONTRATADA se responsabiliza em acompanhar e/ou instalação dos equipamentos 

assistenciais de saúde e seus acessórios. Estes procedimentos deverão ser realizados com o 

máximo de cuidado garantindo à integridade dos mesmos, o desempenho, a qualidade dos 

procedimentos, a segurança das pessoas envolvidas e das estruturas, conforme a RDC 02 e 

outras normas e legislações vigentes.  

É indispensável que as recomendações do fabricante para a instalação dos equipamentos 

assistenciais de saúde sejam seguidas, bem como as características das áreas do 

Estabelecimento de Saúdes físicas envolvidas, como dimensões, variações de temperatura e 

umidade, acesso, energia, proteções radiológicas e energéticas, legislação vigente entre outras. 

Não é permitida a reinstalação, mesmo que temporariamente nas seguintes ocasiões: 

 Não aprovados no recebimento; 

 Em manutenção; 

 Em processo de descarte; 

 Com laudos de calibração expirados; 

 Reprovados no teste de Segurança Elétrica; 

 Em processo de devolução; 

 Outra condição que inviabilize o uso. 

 

8.4 - Ensaio de Aceitação 

A CONTRATADA se responsabiliza por efetuar/acompanhar (com evidências) os ensaio de 

aceitação de cada equipamento após a instalação. Este teste deve se basear nas recomendações 

estabelecidas em normas e legislações vigentes, de forma a garantir a segurança e o 

desempenho essencial do equipamento de saúde. 

No caso de inexistência de normas e legislações os ensaios de aceitação devem seguir 

procedimentos estabelecidos entre o fornecedor e o Estabelecimento de Saúde, com base em 

normas técnicas aplicáveis ao equipamento, incluindo atividades que garantam a segurança e o 

desempenho essencial do equipamento. 

A CONTRATADA deverá garantir a liberação do equipamento para uso somente após o 

ensaio de aceitação e os treinamentos para os usuários. Todos estes procedimentos deverão 

estar descritos e evidenciados e fazer parte do Registro Histórico individual de cada equipamento 

no software e em meio físico, quando for o caso. 

8.5 - Inventário 
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A CONTRATADA deverá manter atualizado e disponível, sempre que necessário, quando 

solicitado pela CONTRATADA e 100% on-line, TODAS as funções do software. A CONTRATANTE 

deverá ter acesso a TODOS os procedimentos e atividades realizadas em cada equipamento, 

100% on-line, sem restrição de informações. 

Fica de responsabilidade da CONTRATADA a identificação em cada equipamento, em lugar 

visível, com o Número do Patrimônio ou ID do software e o local que o equipamento 

pertence, facilitando a identificação rápida dos equipamentos, no prazo máximo de 60 dias 

após a assinatura do contrato e substituir sempre que necessário. 

 

8.6 - Registro Histórico 

 

A CONTRATADA fica responsável por todo o registro histórico de cada equipamento. O Registro 

Histórico é um documento individual que relata todo o ciclo de vida de um equipamento médico 

assistencial desde a aquisição do equipamento até seu descarte. Toda a documentação referente 

ao inventário deve ter sua rastreabilidade garantida. Item obrigatório e importante conforme RDC 02. 

8.7 - Armazenamento 

A CONTRATADA fica responsável pelo correto armazenamento dos equipamentos, assegurando 

todos os procedimentos exigidos na RDC 02 e NBR 15943. 

Conforme NBR 15943 de 2011 “Os equipamentos devem ser armazenados isoladamente de 

produtos e substâncias que possam afetar a sua identidade, integridade, segurança e 

desempenho, tais como: produtos radioativos, substâncias químicas voláteis, inflamáveis, 

explosivas, altamente reativas, tóxicas ou corrosivas. O armazenamento deve ser feito em local 

específico, não podendo ocorrer em área de circulação, mesmo que temporariamente.” (Conforme 

norma NBR 15943). 

8.8 - Transferência de equipamentos de saúde 

Quando a transferência ocorrer entre setores/departamentos de um mesmo Estabelecimento de 

Saúde, o registro histórico deve ser modificado de forma a contemplar a identificação e a 

realocação do equipamento de saúde, bem como, a denominação do responsável pelo 

equipamento do departamento/unidade receptora. 

8.9 - Uso 

Durante a utilização dos equipamentos médicos assistências há alguns aspectos importantes a 

serem verificados como: rastreabilidade, treinamento operacional, segregação de equipamentos 

inseguros, proteção radiológica e procedimentos escritos. 

Antes do uso de qualquer equipamento médico assistencial, a CONTRATADA deverá avaliar as 

condições operacionais, em caso de não conformidade o mesmo não poderá ser utilizado, 

devendo ser separado, identificado e informado a equipe de Engenharia Clínica descrevendo a 

falha constatada.  

A contratada deverá elaborar e apresentar anualmente, um programa de treinamento para 

usuários dos equipamentos. Esse programa deverá visar a utilização mais eficiente dos 

equipamentos e sua melhor conservação através de cuidados do usuário. 
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Este cronograma deverá contemplar todos os setores.  

8.10 - Intervenção Técnica  

A intervenção técnica deve ser executada somente por profissionais comprovadamente habilitados 

e treinados. 

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as intervenções técnicas efetuadas nos 

equipamentos médicos assistenciais de saúde. Se responsabilizar por acompanhar todas as 

empresas terceirizadas (com ou sem contrato) que vier a efetuar alguma manutenção (preventiva, 

corretiva, calibração e qualificação) contratada pela CONTRATANTE. 

8.11 - Manutenção Corretiva 

A CONTRATADA será responsável pelo atendimento inicial de todos os equipamentos 

gerenciados e cadastrados, referentes aos chamados para avaliação de defeitos. Entende-se por 

atendimento inicial a prestação de serviços básicos nos equipamentos, independente da 

complexidade tecnológica envolvida, a verificação das condições de utilização do equipamento, 

analisando eventuais problemas relacionados com as instalações ordinárias e especiais, 

verificando acessórios e eventuais procedimentos inadequados por parte dos usuários, incluindo a 

execução de testes operacionais. 

 As Ordens de Serviço de Manutenções Corretivas deverão ser abertas sempre que houver um 

chamado ou quando uma falha for detectada durante as Inspeções Periódicas e execução das 

Manutenções Preventivas ou Calibrações. Devem ser executadas conforme orientação dos 

manuais dos fabricantes dos equipamentos e registradas, sendo posteriormente assinadas pelos 

responsáveis (ou por quem estes designarem) dos Setores nos quais os equipamentos 

encontram-se ou são utilizados. 

Os serviços serão executados, mediante uma solicitação de manutenção corretiva, por parte da 

fiscalização, direção do hospital, chefe ou funcionário do setor, por telefone, software de 

gerenciamento ou e-mail. 

A CONTRATADA será responsável pelos serviços e mão de obra para a solução integral dos 

defeitos provenientes de todas as Manutenções Corretivas realizadas nos equipamentos. 

Todas as atividades de Manutenção Corretiva deverão ser documentadas registradas em sistema 

informatizado (software) específico, informando no mínimo: identificação do equipamento, o 

defeito apresentado, o diagnóstico do problema, descrição clara das ações tomadas para sua 

correção, identificação do executor de cada uma das ações, horário de abertura, atendimento e 

encerramento da ordem de serviço, intervalo início fim de cada atividade, material aplicado e seus 

valores e laudos de empresas, quando for manutenção externa.  

Com o objetivo de dar mais celeridade no reparo do Parque de Equipamentos Médico-

Hospitalares, com aplicação de peças e fornecimento de serviços especializados quando 

necessário, reduzindo o tempo de espera para realização de atendimento, consultas, exames e 

procedimentos ocasionados pela indisponibilidade de equipamentos; 

A Empresa Contratada será responsável pela aplicação de peças/materiais de reposição e 

acessórios necessários para a manutenção dos equipamentos, bem como aplicação de 

peças/materiais eventuais e de serviços especializados autorizados pela CONTRATADA (incluindo 

custos de envio de equipamento para orçamento e conserto) limitados aos valores previstos, com 
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as respectivas demonstrações de gastos. Ou seja, os valores só serão repassados à 

CONTRATADA se esta comprovar os gastos com aplicação de peças/materiais de reposição e 

acessórios eventuais e de serviços especializados mediante autorização prévia do fiscal do 

contrato e demonstração dos gastos.  

Devido à natureza do objeto deste Termo de Referência, que inclui a manutenção de uma vasta 

gama de Equipamentos Médico-Hospitalares, de distintas marcas e modelos, e diversos graus de 

complexidade, far-se-ia necessário a especificação de uma lista infinita de peças e serviços para 

atender totalmente a demanda de manutenções da instituição, inviabilizando desta forma a 

especificação desta lista, motivo este pelo qual foi previsto um valor anual para eventual aplicação 

de peças e de serviços especializados;  

O valor máximo referente ao custo anual aplicação peças/materiais/ de reposição e acessórios 

eventuais será de R$ 100.000,00 (Cem mil de reais), incluído o BDI, e será utilizado de acordo 

com a necessidade durante a vigência do contrato.  

O faturamento/pagamento de peças/materiais de reposição/acessórios eventuais e de serviços 

especializados dar-se-ão em separado do faturamento mensal com o devido atesto da 

CONTRATANTE com as respectivas cópias das notas fiscais das peças e serviços especializados, 

e o valor total despendido no período com as aplicações e/ou antecipações de peças e as 

aplicações de serviços especializados 

A Aplicação de Peças nunca será considerada pela CONTRATANTE como aquisição de material, 

devido à natureza do objeto contratado, que se trata exclusivamente de serviço de manutenção 

com aplicação de peças e como tal deverá sempre ser faturado pela CONTRATADA através de 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO. Da mesma forma a Aplicação de Serviços Especializados nunca 

será considerada pela CONTRATANTE como subcontratação de serviço;  

8.12 - Manutenção Preventiva 

A CONTRATADA deverá desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutenções Preventivas de 

modo a reduzir a necessidade de manutenção corretiva, prevendo e evitando danos futuros, 

observando falhas em estágios iniciais. 

Deverá ser desenvolvido um Planejamento Anual de Manutenções Preventivas que deverá ser 

aprovado inicialmente pela Engenharia Clínica da AGIR e após aprovação deverá ser divulgado 

para os responsáveis de cada setor assistencial, de modo que sejam disponibilizados os 

equipamentos quando na data programada. 

O Planejamento deverá ser desenvolvido com base na análise da criticidade do parque, 

considerando as recomendações do fabricante, observando a criticidade, o risco, a importância 

estratégica e legislações vigentes, dos equipamentos médicos assistenciais utilizados em cada 

setor conforme inventário realizado e avaliando o risco físico associado ao paciente. Critérios 

adicionais, além destes especificados, poderão ser aplicados. 

O Plano Anual de Manutenção Preventiva deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 

 Identificação do equipamento; 

 Descrição do equipamento; 

 Localização; 
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 Periodicidade recomendada pelo fabricante, legislação, histórico ou experiência de serviços 

com características similares. 

Toda manutenção preventiva realizada deve ser registrada no sistema informatizado de maneira 

individual. 

Após a finalização de cada manutenção preventiva deverá ser fixada uma etiqueta no 

equipamento informando a data da última e da próxima preventiva, conforme o cronograma anual. 

Caberá a CONTRATADA a realização de inspeção periódica dos equipamentos de modo a 

garantir que todos os equipamentos disponíveis em cada Unidade de Saúde, sejam manutenidos 

preventivamente garantindo suas funções de forma plena e segura. 

8.13 - Calibração, teste de Segurança Elétrica e Qualificação 

Segundo a NBR 15943 calibração é “o conjunto de operação que estabelece, sob condições 

especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, valores 

representados por uma medida materializada ou um material de referência e os valores 

correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões.” 

A CONTRATADA deverá executar as calibrações, teste de Segurança Elétrica e as 

qualificações nos Equipamentos Médicos Hospitalares definidas a partir de informações dos 

manuais do fabricante, das recomendações de normas técnicas e legislações vigentes. 

A CONTRATADA deverá desenvolver e implantar um Plano Anual de Calibração, Qualificação e 

Teste de Segurança Elétrica de modo a estabelecer uma revisão frequente dos sistemas de 

medidas e desempenhos no intuito de garantir que os equipamentos médicos assistenciais sejam 

utilizados dentro de sua normalidade de operação, atendendo plenamente as funções 

especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade e segurança de pacientes e 

operadores. 

Após a calibração do equipamento médico assistencial os respectivos certificados deverão ser 

analisados, comparando-os com os desvios máximos admitidos para o equipamento, atestando 

sua conformidade ou não conformidade e, se necessário, alterando as periodicidades com base 

em métodos para ajuste de intervalos de calibração. 

8.14 - RETIRADA DE USO E OBSOLÊNCIA 

A CONTRATADA se responsabiliza por elaborar um checklist e procedimentos com as principais 

condições para a retirada de um equipamento de uso, aprovados pela Engenharia Clínica da 

AGIR e Comissão de Qualidade de cada Unidade de Saúde, além de rotinas exigidas por 

legislações. Apenas os procedimentos aprovados devem ser utilizados pelo serviço técnico. Caso 

seja necessária qualquer atualização ou alteração destes procedimentos, deve ser solicitada a 

nova aprovação do procedimento e substituição/alteração deste no arquivo. 

A CONTRATADA se responsabiliza por encaminhar o equipamento para o setor de patrimônio de 

cada Unidade de Saúde completo, com todas as peças, placas e acessórios. 

8.15 - INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
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Indicador é a medida que indica uma tendência que está acontecendo. A monitoração e avaliação 

do PGEMAS devem ser baseadas nos indicadores, que tem como objetivo relatar qual é a 

situação, em um período desejado, em relação ao que foi planejado. 

A CONTRATADA fica responsável de fornecer relatórios gerenciais, conforme indicadores abaixo 

e mais aqueles indicadores necessários para o andamento do Plano de Gerenciamento de 

Equipamentos elaborado pela CONTRATADA. 

Sempre que necessário/solicitado a CONTRATADA deverá sanar qualquer dúvida da 

CONTRATANTE, pertinentes aos equipamentos médicos deste contrato. 

Mensalmente a CONTRATADA deverá informar, no mínimo: 

 Quantitativo de Ordens de Serviço Corretivas e Preventivas no período e por setor; 

 Quantidade de horas técnicas executadas em cada setor no período; 

 Quantidade de Ordem de Serviço executada interna x externa; 

 Principais falhas ocorridas nos equipamentos; 

 Relação de Equipamentos que estão em Garantia; 

  Gráfico de Tendência indicando o percentual de manutenções preventivas realizadas X 

planejadas, com análise de resultados; 

 Tempo Médio de Resposta (TR) – Tempo medido, a partir da solicitação de serviço, para 

realizar o primeiro atendimento. 

 Tempo Médio de Atendimento (TA) – Tempo medido, a partir da solicitação de serviço, até a 

entrega do equipamento em funcionamento.  

 Tempo de equipamento parado – Tempo que o equipamento ficou parado aguardando 

manutenção, durante um período solicitado. 

 Gráfico de Tendência indicando o percentual de manutenções corretivas realizadas X 

solicitadas, com análise de resultados; 

 Quantitativo de manutenções preventivas realizadas em comparação com as programadas,  

 Quantitativo de treinamentos/orientações executados por setor e equipamento. 

 Pendências e as razões de sua existência. 

 Andamento do Programa de Manutenção Preventiva, calibração, segurança elétrica e 

Qualificação; 

 Problemas operacionais para realizar as atividades do Contrato; Apresentação de dados 

referentes aos indicadores de monitoramento do processo; 

Anualmente 

Anualmente a CONTRATADA deverá fornecer um relatório sobre a situação da Engenharia 

Clínica, detalhando as informações quantitativas e qualitativas relativas às manutenções 

preventivas, corretivas, calibrações e qualificações e qualquer outro aspecto que o 

CONTRATANTE considere pertinente ou necessário; 

9.0 - Não fazem parte do escopo deste contrato os seguintes segmentos: 
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 Instrumentais Cirúrgicos 

 Elevadores; 

 Cozinha hospitalar e tubulações de gases de cozinha; 

 Caldeiras; 

 Costura e rouparia (excluindo lavadoras, secadoras e calandras); 

 Manutenção predial (elétrica, hidráulica, vapor, alvenaria); 

 Gerador de energia elétrica; 

 Frota de veículos; 

 Equipamentos de academia 

 Ar-condicionado 

 Utensílio de Cozinha, higienização e informática (não ligados a assistência ao paciente, 

exemplo central de monitorização). 

 Equipamentos de monitoramento 

 Equipamento de Nobreak (utilizados na infraestrutura predial) 

  Mobiliários em geral. 

A CONTRATADA deverá fornecer telefones e contatos dos responsáveis pela Unidade de Saúde e 

do responsável pela empresa para as comunicações entre a CONTRATANTE e inclusive os 

chamados de emergência e casos excepcionais; 

A CONTRATADA deverá possuir oficina aparelhada para cumprir as obrigações contratuais, com 

ferramentas adequadas e em bom estado. 

 

Goiânia, 05/02/2021. 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico–FUNDAHC 

MAT 4912  

 

 

ANEXO II 
 

Lista inicial de equipamentos HCSC 

Descrição Etiqueta 
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AMALGAMADOR ODONTOLOGICO 81003 

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA XN-350 81598 

APARELHO  DE ULTRASOM PORTÁTIL DIGITAL GE LOGIC E 92079 

APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO LABMAX 400 81620 

APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO LABMAX PLENNO 81615 

APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICO BTS 350 81659 

APARELHO ANALISADOR DE ELETROLITOS AVL 9180 81660 

APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS ESTAÇÃO DE TRA 81530 

APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-35 MINDRAY COM MONITO 81459 

APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-3-MINDRAY COM MONITO 81446 

APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS 80873 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL C/ RODIZIO 81240 

APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL C/ RODIZIO 81241 

APARELHO DE GASOMETRIA 81621 

APARELHO DE HEMODIALISE 93223 

APARELHO DE HEMODIALISE 93329 

APARELHO DE RAIO-X 80863 

APARELHO DE RAIO-X MOVEL AQUILLA PLUS 100 92122 

APARELHO DE RAIO-X TITANIUM 300 92590 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 80670 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 80810 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 93150 

APARELHO ULTRASOM JETLAXIS SONIC BP LED SCHUSTER 80965 

ARCO CIRURGICO BV ENDURA R 2.3 81532 

ASPIRADOR CIRURGICO 81533 

ASPIRADOR CIRURGICO  92920 

ASPIRADOR CIRURGICO  92921 
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ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 89 92140 

ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 89 92141 

ASPIRADOR CIRURGICO G-76 92684 

ASPIRADOR CIRURGICO G-76 93136 

ASPIRADOR CIRURGICO OLIDEF A-45 PLUS 92685 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MOVEL 81180 

ASPIRADOR HOSPITALAR DE FUMAÇA MGM 80621 

AUTOCLAVE 19 LITROS DABI ATLANTE 19L 81008 

AUTOCLAVE 21 LITROS ALUMINIO HORIZONTAL DIGITAL 22 80953 

AUTOCLAVE 21 LITROS ALUMINIO HORIZONTAL DIGITAL 22 80938 

AUTOCLAVE 42 LITROS HORIZONTAL DIGITAL STERMAX 80778 

AUTOCLAVE CRISTOFOLI 81050 

AUTOCLAVE EXTRA 50 LITROS PRISMATEC CS 81791 

AUTOCLAVE EXTRA 50 LITROS PRISMATEC CS 81566 

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL BAUMER 81405 

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL BAUMER 81406 

BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA 150 KG FILIZOLA 80578 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA 150 KG LIDER 92919 

BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA 150 KG MICHELETTI 80568 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA 150 KG WELMY 80762 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA 150 KG WELMY 80721 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA 150 KG WELMY 80389 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA 200 KG WELMY 93152 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL 200 KG WELMY 80722 

BALANÇA DIGITAL 15KG TOLEDO PRIX III 93222 

BALANÇA DIGITAL CADENCE 92535 

BALANÇA DIGITAL CORPORAL INCOTERM 80579 
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BALANÇA DIGITAL MULTILASER 92519 

BALANÇA ELETRONICA 200 KG WELMY 80241 

BALANÇA ELETRONICA MARCA LIDER CAPACIDADE 200KG 80197 

BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA P/ BEBES BALMAK ELP-25BB 80734 

BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA P/ BEBES BALMAK ELP-25BB 81181 

BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA P/ BEBES FILIZOLA 81097 

BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA P/ BEBES WELMY 80390 

BERÇO AQUECIDO MATRIX 81534 

BERÇO AQUECIDO MATRIX 81133 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81299 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81300 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81301 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81302 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81265 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81266 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81267 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81268 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81269 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81211 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81212 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81213 

BERÇO HOSPITALAR OLIDEF 81200 

BERÇO P/RECEM NASC.C/ FOTOTERAPIA REVERSA 81237 

BERÇO PARA RECEM NASCIDO  81239 

BISTURI ELETRONICO B3600SM DELTRONIX 81450 

BISTURI ELETRONICO BP-150 80620 

BISTURI ELETRONICO EMAI BP-100 81506 
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BISTURI ELETRONICO POWERCUT 300W 81473 

BISTURI ELETRONICO POWERCUT 300W 81535 

BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA 81033 

CADEIRA ODONTOLOGICA 80997 

CADEIRA ODONTOLOGICA D700 80960 

CADEIRA ODONTOLOGICA DABI ATLANTE 80981 

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO  81039 

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO  80973 

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO  80986 

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO  81027 

CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO KLINIC 80950 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 81726 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 81727 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 81728 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 81729 

CALANDRA 2 ROLO 2,50 X 260 ELETRICA 380V 80246 

CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA 80951 

CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA 81053 

CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA 81054 

CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA 81055 

CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA 81041 

CAMARA FRIA 4 PORTAS GELOPAR 80212 

CAPELA BATERIOLOGICA PERMUTION 81684 

CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 80785 

CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 92171 

CENTRIFUGA DE ROUPA INDUSTRIAL 20 KG  80269 

CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA 28 TUBOS COM TIMER TE 80392 
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CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA 28 TUBOS COM TIMER TE 81627 

CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA 28 TUBOS COM TIMER TE 81628 

CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA 28 TUBOS COM TIMER TE 81629 

CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA 8 TUBOS 81655 

COAGULOMETRO SEMI AUTOMÁTICO MHLAB URIT 81658 

COLPOSCOPIO BINOCULAR CPM 7002 80605 

COLPOSCOPIO BINOCULAR DF VASCONCELOS M3500 80604 

CONTADOR DIGITAL DE CELULAS SANGUINES 12 TECLAS CCS-02 81601 

CONTADOR DIGITAL DE CELULAS SANGUINES 12 TECLAS CCS-02 81688 

CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS 94475 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR 94476 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR 94477 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR LIFESHOCK PRO LIFEMED 80110 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR LIFESHOCK PRO LIFEMED 92677 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR NIHON KOHDEN 81537 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR NIHON KOHDEN 92028 

DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR VIVO 92093 

DESFIBRILADOR PORTÁTIL PHILIPS HEARTSTART XL 92906 

DESFIBRILADOR PORTÁTIL PHILIPS HEARTSTART XL 93172 

DESFIBRILADOR PORTÁTIL PHILIPS HEARTSTART XL 93173 

DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL 81155 

DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL 81195 

DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL 81196 

ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS DIXTAL EP-12 93174 

ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS-EP12 92172 

ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS DIXTAL EP-3 80793 

EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 80885 
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EQUIPO CART ODONTOLOGICA 81000 

EQUIPO CART ODONTOLOGICA ANTIGO 81059 

ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL ADULTO 94434 

ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL ADULTO 94441 

ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL ADULTO 92200 

ESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL 21 LITROS 81689 

ESTUFA BACTERIOLÓGICA DIGITAL 40 LITROS 81700 

ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO ANALOGICA 81765 

ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO ANALOGICA 81683 

FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMÁTICO 81137 

FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL SISMATEC 81540 

FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO 81541 

FOCO CIRURGICO DUPLA CUPULA MARCA SISMATEC 93442 

FOCO CIRURGICO DUPLA CUPULA MARCA SISMATEC 93443 

FOCO CIRURGICO DUPLA CUPULA MARCA SISMATEC 93444 

FOCO CIRURGICO MOVEL SKYLED 65 81497 

FOCO CIRURGICO MOVEL SKYLED 65 92143 

FOCO CLINICO GINECOLOGICO LAMPADA 80612 

FOCO CLINICO GINECOLOGICO LAMPADA 92237 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 80776 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 80377 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 81478 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 92161 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 92689 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 81138 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 81182 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 93142 
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FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LAMPADA 93183 

FOGÃO A GÁS 4 BOCAS INDUSTRIAL VENANCIO 80210 

FOTOPOLIMETRIZADOR DE RESINA 80990 

FOTOPOLIMETRIZADOR DE RESINA 81005 

HOMOGEINIZADOR DE PLAQUETAS ALH 480 PLUS 80520 

HOMOGEINIZADOR DE SANGUE PHOENIX AP-22 81606 

IMPRESSORA FUJIFILM EXAME RADIOLOGICOS DRYPIX-2000 80895 

IMPRESSORA FUJIFILM EXAME RADIOLOGICOS DRYPIX-2000 80896 

INCUBADORA LEITORA ATTEST AUTO-READER 3M 81402 

INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO OLIDEF SCTI LINE 4 81090 

INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO OLIDEF SCTI LINE 4 81091 

JATO DE BICARBONATO ODONTOLOGICO 81002 

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 30 KG INDUSTRIAL 80240 

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 50 KG INDUSTRIAL 80239 

MESA CIRURGICA GRUPO KSS VISION T ELETRICA 81472 

MESA CIRURGICA GRUPO KSS VISION T ELETRICA 81542 

MESA CIRURGICA MECANICA  81505 

MICROSCAN AUTOSCAN 4 81685 

MICROSCÓPIO BINOCULAR NIKON E200 81574 

MICROSCÓPIO BINOCULAR NIKON E200 81575 

MICROSCÓPIO BINOCULAR NIKON E200 81603 

MONITOR DX 2022 PLUS-SPO2/ETCO2 COM SENSOR DE DEDO 93317 

MONITOR MULTI VITA 400E 81449 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO  DRAGER INFINITY DELTA XL 93260 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO  DRAGER INFINITY DELTA XL 93318 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ALFAMED VITA 400 92068 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR DIXTAL DX-2023 92105 
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MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR DIXTAL DX-2023 93235 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR DIXTAL DX-2023 93360 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR DIXTAL DX-2023 93334 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 94496 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 94497 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 92069 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 92070 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 92071 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 92106 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 94493 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 93248 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 93274 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 93287 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 93301 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE T3 93345 

MOTOR DE BANCADA ODONTOLOGICO 81001 

MOTOR DE BANCADA ODONTOLOGICO 81017 

MOTOR DE POLIMENTO DUAS VELOCIDADE ODONTOLOGICO 81022 

NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS 80846 

NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS 81071 

NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS 80411 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 80590 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 80629 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 81526 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 94445 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 92681 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 81174 
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NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 93501 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 80945 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 81046 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO AÇO 93203 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 80567 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 81474 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 81544 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92219 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92230 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92543 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92530 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92078 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92107 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92135 

NEGATOSCÓPIO 1 CORPO INOX 92184 

OSMOSE REVERSA PORTATIL 81641 

PARTE DE EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO 81775 

PARTE DE EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO 81776 

PLATAFORMA DE ALTURA TIPO PASSARELA  81547 

PLATAFORMA DE ALTURA TIPO PASSARELA  81546 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 80396 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 80397 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92295 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92296 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92297 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92298 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92299 
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POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92300 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92301 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92302 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92303 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92304 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92305 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92306 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92307 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92308 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92309 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 92310 

RAIO-X ODONTOLÓGICO 80963 

RAIO-X ODONTOLÓGICO 80946 

RAIO-X ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE SPECTRO 70X 81031 

RAIO-X ODONTOLÓGICO FUNK X-10 81058 

RAIO-X ODONTOLOGICO PROCION 70X 81049 

RECORTADOR DE GESSO ODONTOLOGICO 81010 

SECADORA DE ROUPA INDUSTRIAL 50 KG BAUMER 80268 

SELADORA 30 CM  80274 

SELADORA 40 CM  81909 

SELADORA 40 CM  81918 

SELADORA 50 CM  80261 

SELADORA 50 CM  80262 

SELADORA 50 CM RBAIÃO 80779 

SELADORA 50 CM RBAIÃO 81007 

SELADORA EVEREST XGN 35  81403 

SELADORA RON MICROMECANICA RSP-350 81410 
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VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ELETRONICO 92049 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 92050 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 92051 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 92052 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 92053 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 92111 

VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS 81095 

VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3 93307 

VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3 93326 

VENTILADOR PULMONAR LUFT2-G TOUCH-SCREEN COMPLETO 94491 

VENTILADOR PULMONAR LUFT2-G TOUCH-SCREEN COMPLETO 92112 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93239 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93366 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93251 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93265 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93279 

VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S 93292 

265 Bombas de infusão  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaramos para os devidos fins que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº ____________________, representada por _____________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº ____________ e do CPF nº ____________________, compareceu ao Hospital das 

Clinicas Dr. Serafim de Carvalho, para realizar visita e inspeção prévia dos equipamentos, com a 

finalidade de elaborar proposta para manutenção preventiva e corretiva com aplicação de 

peça/acessório, com calibração/qualificação e segurança elétrica, itens exigido na RDC nº 02 

demais legislação onde todo parte tecnológico de equipamentos médicos hospitalares, 

laboratoriais e odontológicos do HCSC – Jataí – GO., em atendimento ao disposto no instrumento 

convocatório de n° 003/2021.  

 

Jataí, Goiás, aos ___ de __________ de 2021. 

 

 
_________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Profissional da empresa que visitou o local do serviço.  

(assinatura por extenso ou com carimbo)  

 

 

____________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Profissional do HCSC que acompanhou a visita. 

(assinatura por extenso ou com carimbo)  

 
 


