
 
 
 

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 no Fornecimento de Reagentes para a Realização de Exames de 
Gasometria solicitados aos pacientes atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho (HCSC), e dos pacientes 
encaminhados através do Programa SADT (Divisão de Apoio Diagnóstico 
Terapêutico) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Jataí. 

O serviço a ser contratado compreende o fornecimento de todos os insumos 
necessários a realização do exame de Gasometria, bem como o fornecimento de dois 
equipamentos que garantam a execução dos referidos exames solicitados aos 
pacientes atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas do HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
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. 

Todos os pacientes atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas do HCSC, 
incluindo os pacientes antendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município de Jataí e acometidos pela COVID-19, deverão ser 
assistidos. 

Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA através de fornecimento 
de todos insumos e equiapmentos que garantam a realização do exame de 
Gasometria. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 
 

Preliminarmente, é importante destacar que o Hospital das Clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho - HCSC, 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 HCSC 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 
e Ambulatório Médico e Não Médico. 

Atualmente a unidade laboratorial possui um equipamento de Gasometria, que 
mesmo com as manutenções preventivas e corretivas em dias não consegue se manter 
funcionando durante a rotina de trabalho, apresentando vários flags e solicitando 
calibrações consecutivas ao longo de todas 24 horas diárias.  

Diante dos desequilíbrios respiratórios, metabólicos, entre outros; em 
pacientes críticos, a Gasometria é uma aliada importante no auxílio clínico para a 
proposição de um diagnóstico rápido e seguro, possibilitando a tomada de decisão no 
tempo adequado e, em muitos casos, salvando vidas. É um exame que pode ser 
solicitado durante o internamento para auxiliar no diagnóstico de doenças 
respiratórias, renais, de infecções graves, dentre outras.  

Portanto, as justificativas apresentadas acima comprovam a necessidade da 
realização deste contrato. 

 
3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS / SERVIÇOS 
 

Hospital das Clínicas 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 disponibilizar os REAGENTES para Gasometria 
obedecendo os seguintes critérios: 

5.1- Os materiais devem estar em sua embalagem original, com identificação completa 
em língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro no 
Ministério da Saúde, nome e endereço do fabricante. 



 
 
 

5.2- Os Reagentes serão aceitos APENAS com validade superior ou igual a 06 (seis) 
meses, contados a partir de seu recebimento pelo HCSC. 

5.3- 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.  

5.4- Fornecer reagentes que possuam a mesma marca do equipamento ofertado. 

5.5- Estimasse que a quantidade de exames mensais será de 2.500 (dois mil e 
quinhentos) gasometrias. A previsão anual de utilização será de 30.000 (trinta mil) 
dosagens de gasometrias. 
 
5.6- A empresa vencedora deverá fornecer e instalar DOIS EQUIPAMENTOS DE 
GASOMETRIA na Seção de Hematologia do Laboratório de Análises Clínicas do HCSC 
no prazo máximo de dez dias após a primeira solicitação de reagentes feita por este. 
Os equipamentos devem permanecer instalados e funcionando no local indicado para 
possibilitar sua utilização em tempo integral (24 horas), durante todo o período de 
vigência do contrato e enquanto durarem os reagentes adquiridos pelo hospital. 
 
5.7- Deverá manter os equipamentos no local indicado para sua instalação até o 
término de todos os reagentes adquiridos. 

5.8- Responsabilizar-se por todos os encargos da instalação dos equipamentos, tais 
como: quebra de paredes, sistemas elétricos e todas as adaptações necessárias para a 
instalação. 

5.9- Fornecer assessoria científica e treinar todos os profissionais que vão operar os 
equipamentos, sendo necessário que este treinamento, seja realizado durante a 
semana (diurno e noturno). 

5.10 - A empresa CONTRATADA deverá fornecer equipamentos novos, não 
recondicionados, conforme especificações que atendam a demanda acima 
mencionada. 

5.11- A execução dos serviços dar-se-á com utilização de insumos/equipamentos da 
CONTRATADA, a saber:  

 Insumos de uso direto nas atividades; 

 Equipamentos de uso direto nas atividades. 
 
 

6. ESPECIFICIDADES 



 
 
 

6.1- A entrega dos produtos solicitados (Reagentes) deverá ser cumprida no prazo 
máximo de até 10 (dez) dias contados da data de envio do Pedido de Fornecimento, 
acondicionados em suas embalagens originais, sem avarias, dentro das condições de 
armazenamento e transporte exigidas. 

6.2- Os materiais devem estar em sua embalagem original, com identificação completa 
em língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro no 
Ministério da Saúde, nome e endereço do fabricante. 

6.3- Não serão aceitos produtos com validade inferior a 06 (seis) meses, contados a 
partir de seu recebimento pelo HCSC. 

6.4- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 

6.5- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6.7- Não obstante a CONTRATADA seja responsável pelas obrigações contraídas, a 
CONTRATANTE se reserva no direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados. 

 
6.8- 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; 

 
6.9- 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 DAS CLÍNICAS 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 empresa vencedora deverá efetuar a entrega do material no prazo e local 
especificados neste Termo de Referência e no edital de divulgação, em conformidade 
com as especificações, em perfeitas condições de uso, acompanhado da respectiva 



 
 
 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade. 

9.2- A empresa vencedora deverá ofertar DOIS EQUIPAMENTOS responsáveis pela 
realização dos exames de gasometria que consigam atender a demanda de exames 
apresentada anteriormente. 

9.3- 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. Caso o prospecto do equipamento esteja 
em língua estrangeira, a contratada deverá anexar ao original, tradução do mesmo 
para a língua portuguesa, destacando as especificações do equipamento. 

9.4- O equipamento deve ser acompanhado de nobreak, impressora, estabilizador e 

todos os demais bens necessários à realização dos exames. 

9.5- A marca dos reagentes ofertados na proposta, bem como sua forma de 
apresentação não poderá ser alterada durante toda a vigência do contrato, salvo por 
autorização escrita da gerência do Laboratório de Análises Clínicas do HCSC. 

9.6- A empresa vencedora deverá providenciar a SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO 
EQUIPAMENTO; NO PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS; cuja demora no reparo 
comprometa a realização dos exames na quantidade e qualidade solicitada pelo HCSC. 

9.7- Manter assistência técnica e científica capaz de realizar treinamento e reparo no 
equipamento assim que solicitado via fax, e-mail ou ofício, num prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas. Havendo necessidade de troca de peças, será observado o 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a correção do problema. A empresa 
tem por obrigação manter sempre o equipamento funcionando. A empresa deverá 
informar pelo menos duas formas para abertura de chamado, exemplos: por e-mail e 
por telefone. A empresa deverá entregar os relatórios de serviços da manutenção 
corretiva dos equipamentos informando a descrição do serviço realizado. 

9.8- Prestar assistência técnica preventiva nos equipamentos, de acordo com as 
recomendações do manual do fabricante, independente de solicitação do HCSC, 
emitindo laudos que comprovem a visita técnica efetivada, bem como os reparos ou 
substituições realizadas, de forma a assegurar qualidade e eficiência dos exames 
realizados, durante todo o período de vigência do contrato. A assistência técnica 
preventiva, obedecendo ao prazo mínimo estabelecido, deverá ser agendada com 
antecedência mínima de 72 horas.  

9.9- No ato da entrega dos equipamentos, o cronograma anual de manutenção 
preventiva deverá ser disponibilizado e cumprido.  



 
 
 

9.10- A empresa deverá efetuar a calibração anual, caso pertinente, de todos os 
equipamentos disponibilizados à Instituição. 

9.11- A empresa deverá entregar os relatórios de serviços da manutenção 
preventiva/calibração dos equipamentos informando a descrição do serviço realizado. 

9.12- A CONTRATADA deverá afixar em cada equipamento etiqueta personalizada de 
identificação dos serviços de calibração e manutenção preventiva, 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, número de série ou patrimônio); 

e) A próxima data do serviço. 

9.13- Repor no prazo máximo de dez dias, sem qualquer ônus ao HCSC, os exames 
faturados e não realizados devido a divergências no rendimento dos reagentes e a 
problemas técnicos, falta de reparos, manutenção e substituição do equipamento, 
conforme o caso sob pena de dedução do valor correspondente, nas parcelas a serem 
pagas. 

9.14- Fornecer ao HCSC todos os meios de acesso e uso dos equipamentos, incluindo 
manuais explicativos e de operatividade (em idioma original e português), bem como 
ministrar sempre que necessário, mediante solicitação, treinamento e capacitação aos 
profissionais indicados por este, que irão fazer uso do equipamento. 

9.15- Manter os equipamentos no local indicado para sua instalação até o término de 
todos os reagentes adquiridos. 

9.16- Fornecer assessoria científica e treinar todos os profissionais que vão operar o 
equipamento, sendo necessário que este treinamento, seja realizado durante a 
semana (diurno e noturno). 

9.17- Adequar o espaço físico e instalações elétricas do laboratório para a colocação do 
equipamento, caso necessário. Todas as adequações necessárias deverão ser por conta 
da contratada e deverão ser realizadas, conforme orientação do Setor de Engenharia 
do HCSC. 

9.18- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 



 
 
 

9.19- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação. 

9.20- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

9.21- Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao 
objeto da presente contratação. 

9.22- Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

9.23- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 

9.24- Interfacear, caso necessário, o equipamento ao sistema de informática vigente 
no Laboratório de Análises Clínicas. 

9.25- Manter, sob as penas da lei, sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos do HCSC de que venha tomar conhecimento ou ter acesso ou que venha a 
ser-lhe confiados sejam relacionados ou não com o objeto contrato. 

9.26- Manter seus empregados, quando nas dependências do HCSC, devidamente 
identificados com crachá subscrito pelo fornecedor, no qual constará, no mínimo, sua 
razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4. 

9.27- Comunicar à contratante, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
quaisquer alterações ocorridas no contrato social mediante apresentação de 
documentos comprobatórios. Comunicar, também, imediatamente, qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros meios necessários para 
recebimento de correspondência. 

9.28- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo HCSC, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a esta instituição 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução da contratação. 

9.29- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos por ela devidos, não 
transfere a responsabilidade do pagamento à Administração do HCSC, nem poderá 
onerar o objeto deste Termo de Referência. 



 
 
 

 
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, 16 de julho de 2021. 
 

 
Gerllane Lima Borges Rodrigues 

Supervisora RT do Laboratório de Análises Clínicas do HCSC 


