
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, 

MATERIAIS DE CONSUMO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente termo de referência a Contratação de 

Empresa Especializada para realização de calibração de Pipeta, 

Termômetro, Termo-higrômetro  e Termômetro Infravermelho do Hospital 

Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). 

O serviço a ser contratado compreende o fornecimento do serviço de 

calibração das Pipetas, Termômetro e Termo-higrometros do HOSPITAL 

ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO.  

O serviço deverá ser prestado de acordo com as especificações técnicas 

inerentes ao objeto do presente termo de referência e de acordo com a 

necessidade da CONTRATANTE. 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

Preliminarmente, é importante destacar que o HOSPITAL ESTADUAL 

DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, é caracterizado como hospital 

geral de média complexidade, com atendimento de demanda referenciada e 

espontânea, com abrangência a região Sudoeste I e II, contemplando 28 

municípios. É habilitado como hospital de campanha para o enfrentamento da 

COVID 19, atendendo as regiões sudoeste I e II. A unidade possui 156 leitos de 

internação, nos quais 37 são de UTI. Sendo que, todos os leitos de UTI e 37 

leitos clínicos são dedicados aos pacientes acometidos pela COVID-19. 

 

O HEJ dispõe de assistência hospitalar especializada, Serviço de 

Atendimento ao Diagnóstico Terapêutico - SADT, Raio X, Tomografia, 

Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Ecocardiografia, Doppler Vascular, Serviço 



 
 
 

de Emergência 24 horas, Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório Médico 

e Não Médico. 

A calibração é requerida na área de Saúde por instituições em busca de 

segurança, confiabilidade e qualidade e são essenciais como registro de 

conformidade de equipamentos mais críticos, que oferecem riscos a pacientes e 

usuários em caso de falha.  O certificado de calibração é um documento que 

pode ser requerido por familiares, Vigilância e até mesmo judicialmente em 

casos de eventos adversos causados pelo uso destes equipamentos. 

O que torna a atividade de calibração tão importante, é que permite traçar 

o perfil de um dado sistema, evidenciando o seu nível de desempenho e as suas 

imperfeições – desde que executada da maneira correta. 

Desde 1994 temos instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria 

No 2043 a necessidade do Sistema de Garantia de Qualidade para os 

equipamentos médicos (referidos na portaria como “produtos correlatos”). 

Já a RDC 509/2021 estabelece os critérios mínimos, a serem seguidos 

pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em 

saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir a sua 

rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que 

couber, desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até 

seu destino final. Esta legislação preconiza que as verificações devem 

apresentar Evidência Objetiva - Apresentar as instruções e os registros. 

Assim, para que Estabelecimentos Assistenciais possam evidenciar a 

conformidade de seus equipamentos é preciso apresentar, além do histórico de 

manutenções corretivas e preventivas, os certificados de calibração dos 

mesmos, comprovando assim que há processos e registros para garantia de 

qualidade, através também do Processo de Calibração 



 
 
 

Para cada equipamento calibrado, deverá ser emitido um certificado 

de calibração que deverá ser assinado pelo responsável técnico pela execução 

da calibração e assinado pelo responsável técnico da Instituição, em geral o 

supervisor da Engenharia Clínica. 

Este serviço é de suma importância, para garantir e assegurar a segurança 

do paciente é necessário que seja realizada a calibração dos equipamentos 

médicos hospitalares de modo a verificar a relação entre os valores indicados 

por um instrumento de medição ou sistema de medição ou ainda, valores 

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

valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões, além de 

atender as legislações vigentes 

Portanto, as justificativas apresentadas acima comprovam a necessidade 

da realização deste contrato para que a unidade possa realizar a medição dos 

instrumentos para dar seguimento nos atendimentos evitando que os pacientes 

fiquem desassistidos e que possam ocorrer maiores prejuízos a vida dos 

pacientes por esta unidade atendidos.  

Informamos também que não está incluso no contrato de prestação de 

serviços de empresa especializada em Engenharia Clínica SEOH (PROCESSO 

000000110/2021-10), visto que os equipamentos supracitados não estavam 

contemplados no anexo de equipamentos da solicitação de Prestação de Serviço 

e, conforme cláusula 1.7, os processos são complementares: 

 “1.7- O presente contrato, a Solicitação de Prestação de Serviço, a proposta da 

CONTRADA e demais documentos constantes no Processo nº 000000110/2021-10 são 

complementares entre si, de forma que qualquer especificação ou obrigação constante 

em um e omitido em outro, será considerado existe. 

 

Informamos que no dia 19 de maio de 2021a empresa SEOH  iniciou a 

prestação de Serviço de Engenharia Clínica, através do processo nº 

000000110/2021-10,  a CONTRATADA tem a responsabilidade de GERENCIAR 

esta atividade de calibração, conforme estabelecido no Contrato nas cláusulas: 



 
 
 

1 – Cláusula primeira, parágrafo terceiro descreve que deverá realizar a 

“gestão de todos os equipamentos que a CONTRATANTE possuir, seja 

no regime de comodato, alugado, ou próprio”  

 

3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS / SERVIÇOS 

 

Hospital Estadual de Jataí Dr.Serafim de Carvalho 

Rua Joaqquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo 

CEP: 75805-020 

Jataí-Goiás-Brasil 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

 

Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses. 

 

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa CONTRATADA deverá realizar os serviços obedecendo os 

seguintes critérios: 

5.1- A empresa vencedora deverá apresentar certificado de registro junto ao 

Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação completa no Diário Oficial da União, 

com despacho da concessão do registro, para todos os equipamentos, 

reagentes, calibradores, controles e soluções ofertados.  

5.2 – Estimasse que a quantidade de calibrações será de: 

 60 Calibrações Calibração em pipetas, volume fixo ou variado, 

laboratoriais  

 60 Calibrações de Termo-higrometro; 

 60 Calibrações em Termomêtros de geladeira; 

 30 Calibrações em Termômetros infravermelho.  



 
 
 

 

6. ESPECIFICIDADES 

6.1- A empresa CONTRATADA deverá prestar o serviço de calibração e nos 

equipamentos médicos.  

6.2 O cronograma será elaborado de acordo com os vencimentos da calibração 

de cada equipamento médico, podendo não ser sequencial. As calibrações serão 

realizadas no HEJ conforme solicitação efetuada pela Engenharia Clínica. As 

quantidades previstas de cada equipamento são para garantir, sempre que 

necessário, a calibração de todos os equipamentos passíveis de calibração. 

6.3 A empresa CONTRATADA deverá seguir o cronograma de calibração 

sempre que solicitado. Após uma solicitação a CONTRATADA tem um prazo de 

10 dias úteis para executar o serviço. 

6.4 Esta CONTRATANTE poderá ou não requisitar calibração de toda a 

quantidade informada, pois se trata de uma estimativa. 

6.5- Na inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos pela  

CONTRATADA ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em 

descumprimento do ajuste, estará à mesma sujeita a penalidades: 

• Advertência; 

• Rescisão Contratual; 

 

6.6- A CONTRATADA deverá atender aos dispostos na Norma 

Regulamentadora 32 que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança dos trabalhadores 

dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção 

e assistência à saúde em geral, bem como ou outras as que vierem substituir, 

naquilo que se aplica ao objeto do presente contrato. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 
 

 

7.1  - O serviço deverá ser prestado para o LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS DO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE 

CARVALHO, localizado à Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, 

CEP: 75.805-020, Jataí – GO. 

 

7.2 - As mudanças dos produtos utilizados pela CONTRATADA devem ser 

aprovadas pelo CONTRATANTE. 

 

7.3 - A CONTRATADA deverá seguir todas as especificações técnicas 

adotadas pela saúde, quais sejam: 

 

a) NR 1 - Disposições Gerais; 

b) NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho; 

c) NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

d) NR 7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

e) NR 9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; 

f) NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Saúde; 

 

7.4 - Deverão estar inclusas nos preços todas as despesas incidentes na 

prestação dos serviços; 

 

7.5 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implicará a redução 

ou exclusão da responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com 

a proposta de preços os seguintes documentos: 



 
 
 

 

8.1 - Atestado de capacidade técnica da empresa proponente expedido por 

pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de direito público ou privado), que 

comprove ter executado serviços equivalentes ao objeto deste Termo de 

Referência. 

 

8.2 - É vedada a contratação de pessoa jurídica a qual possua administrador ou 

sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por 

afinidade, até o terceiro grau com dirigente da FUNDAHC ou das concedentes 

dos recursos. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A contratada deverá realizar a calibração rastreável pela Rede Brasileira 

de Calibração – RBC, com padrões calibrados dentro das normativas 

existentes. 

9.2 A contratada deve oferecer garantia dos serviços prestados de calibração 

durante o período do contrato, devendo informar ao contratante qualquer 

não conformidade na execução do serviço. 

9.3 Nas calibrações a incerteza de medição deverá cumprir com o 

estabelecido em manuais especializados, recomendações do fabricante e 

normas técnicas, levando em consideração os critérios de aceitação e 

tolerância que deverão ser acordados com a engenharia clínica antes da 

execução dos serviços. 

9.4 As despesas de deslocamento ou transportes dos equipamentos a serem 

calibrados, serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para a 

contratante. O transporte desses equipamentos deverá ocorrer de maneira 

a garantir a integridade dos mesmos, bem como a manutenção das 

calibrações executadas. 

9.5  A contratada deverá fornecer e afixar em cada equipamento (calibração), 

etiqueta personalizada de identificação dos serviços de calibração, 



 
 
 

contendo no mínimo, as seguintes informações:  

A)Tipo de serviço; 

B) Data da execução;  

C) Identificação do profissional (nome) e da empresa que executou o 

serviço;  

D) Identificação do equipamento (fabricante, modelo, nº de série ou 

patrimônio); 

E) Data da próxima execução a ser definido pela Contratante. 

9.6 Os certificados de calibração deverão ser assinados pelo Técnico executor 

e pelo Engenheiro responsável (emissor da ART), em uma pasta, 

separada por setor que o equipamento está instalado. 

9.7 A empresa CONTRATADA deverá emitir uma ART, no CREA-GO de todo 

o serviço executado, no prazo máximo de 10 dias úteis após o início da 

prestação do serviço. 

9.8 Aos equipamentos que não forem possível efetuar a calibração, esta 

unidade providenciará a manutenção corretiva e a empresa 

CONTRATADA deverá efetuar a recalibração sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

9.9 A empresa deverá entregar os relatórios de calibração dos equipamentos 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis assinada por um engenheiro 

responsável pela empresa, contados a partir da data de calibração dos 

equipamentos. 

9.10 Se no ato da calibração não puder ser finalizada devido a falha do 

equipamento ou qualquer outro imprevisto a empresa deverá refazer a 

calibração após a manutenção corretiva. 

9.11 Os equipamentos deverão ser calibrados dentro do fluxo e necessidade do 

Hospital e combinado entre as partes. 

9.12 Os equipamentos deverão ser calibrados nas dependências desta 

instituição de saúde, caso necessite de calibração externa todo o 

transporte será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 



 
 
 

9.13 Os laboratórios de calibração e ensaio devem se enquadrar nas exigências 

estabelecidas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. 

9.14 Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 

calibração. 

9.15 Certificado de Calibração, os resultados da calibração, devem incluir: 

a) As condições (por exemplo: ambiente) sob as quais as calibrações foram 

feitas, que tenham influência sobre os resultados da medição; 

b) A incerteza de medição e/ou uma declaração de conformidade com uma 

especificação metrológica identificada ou seção desta; 

c) Evidência de que as medições são rastreáveis; 

d) Quando um instrumento para calibração for ajustado ou reparado, devem 

ser relatados os resultados das calibrações realizadas antes e depois do 

ajuste ou reparo, se disponíveis. 

e) Um certificado de calibração (ou etiqueta de calibração) não deve conter 

qualquer recomendação sobre o intervalo de calibração,exceto se acordado 

com o cliente. Este requisito pode ser cancelado por regulamentações 

legais. 

f) O número de certificado deve ser único para cada equipamento 

g) Data de calibração: Data de realização do serviço para definir a data da 

próxima calibração. 

h) Padrão: Quais os padrões utilizados para medição das condições 

ambientais e a rastreabilidade dos padrões utilizados; 

i) Informar o método utilizado para a realização da calibração. 

j) Informar a Faixa de calibração. 

l) Informar a incerteza de calibração de cada leitura 

9.16 Quanto ao responsável técnico e quem pode assinar os certificados, temos 

a Lei Nº 5.194 de Dezembro de 1966: 

Os certificados de calibração deverão ser assinados por um engenheiro conforme a Lei 

Nº 5.194 de Dezembro de 1966 que nada mais é do que a lei Do Exercício Profissional 

da Engenharia, da Agronomia que na Seção IV – Atribuições profissionais e coordenação 

de suas atividades: 

Art. 13 – Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de Engenharia, 



 
 
 

de Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser 

submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando 

seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta Lei. 

Art. 14 – Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos 

judiciais ou administrativos, é obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da 

empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessam, a menção explícita do título 

do profissional que os subscrever e do número da carteira referida ao Art. 56.Quanto a 

periodicidade de calibração dos padrões: 

É uma boa prática que os padrões de calibração sejam calibrados de 1(um) a 3 (três) 

anos, sendo que a periodicidade máxima é para casos de equipamentos que o uso é 

muito raro e o de 1 (um) ano para equipamentos utilizados constantemente. Conforme a 

norma NPEN 30015-1 que diz respeito aos Requisitos de garantia da qualidade para o 

equipamento de medição e nele cita esta periodicidade. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 - 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. 

 

10.2 - Expedir a “ORDEM DE SERVIÇO”, nos moldes estipulados neste 

contrato. 

 

10.3 - Facilitar, por todos os meios, a execução do contrato por parte da 

CONTRATADA. 

 

10.4 - 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. 

 



 
 
 

10.5 - 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. 

 

10.6 - 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 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. 

 

10.7 - 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. 

 

10.8 - 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. 

 

10.9 - Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos 

necessários que eventualmente venham a ser solicitados. 

 

10.10 -  Efetuar o pagamento no prazo, condições e preços pactuados. 

 

10.11 - Recusar o serviço prestado em desacordo com o especificado ou fora 

das condições contratuais. 

 



 
 
 

 

11. PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação 

e aceite da nota fiscal, a qual deverá ser apresentada juntamente com as Notas 

Fiscais, a Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 

comprovação de execução pelo sócio da empresa CONTRATADA sob pena de 

suspensão do pagamento. 

 

Os recursos financeiros para a consecução do objeto deste contrato são 

provenientes 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. 

 

Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com esse termo 

de referencia. 

 

 

Jataí, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
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