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TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MATERIAIS 
DE CONSUMO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

QUALIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO DO 

HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ.  

 
2.  OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa para prestação de serviço de QUALIFICAÇÃO, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo. O serviço deve ser 

realizado no Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí. 

3.  JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 Conforme preconiza a ISO NBR 17665, todo equipamento que realiza a esterilização 

de materiais deverá ser qualificado anualmente. De acordo com a RDC 15, informa também 

a obrigatoriedade de realização de qualificação dos equipamentos anualmente.  

Conforme a RDC Nº 509 de 2021 que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde 

que regulamenta e estabelece os requisitos mínimos para o Gerenciamento de Tecnologias 

em Saúde em estabelecimento 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. Para garantir todos estes fatores e assegurar 

a segurança no funcionamento do equipamento se faz necessário a qualificação/calibração 

dos equipamentos citados 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. 

A ISO 9001 no item 7.6 (Controle de equipamento de monitoramento e medição) exige que “a 

organização deve estabelecer processos para assegurar que o monitoramento e a medição 

possam ser realizados e sejam executados de maneira consistente com os requisitos de 

monitoramento e medição.” Para assegurar os resultados fornecidos pelos equipamentos o 

estabelecimento deverá calibrar os instrumentos de medição, com intervalos especificados. 

Informamos também que estes equipamentos não estão inclusos no contrato de prestação de 
serviços de empresa especializada em Engenharia Clínica SEOH (PROCESSO 
000000110/2021-10). 
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4.  DESCRIÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO 

4.1 - A empresa deverá qualificar os equipamentos, executar a Validação e efetuar Calibração 
de todos os instrumentos de medição que o equipamento possuir de acordo com a NBR 
13485. 

4.1.1 – Especificação dos equipamentos: 

Descrição do serviço Quantidade 

Serviço de Qualificação de Instalação (QI), Qualificação de 
1 Operação (QO), Qualificação de Desempenho (QD) em Autoclave 
da marca BAUMER modelo B255 

02 

Serviço de Qualificação de Instalação (QI), Qualificação de Operação 
(QO), Qualificação de Desempenho (QD) em Autoclave da marca 
PRISMATEC modelo CS 

02 

Serviço de Qualificação de Instalação (QI), Operação (QO) e 
Desempenho (QD em Lavadora Ultrassônica marca 
BRASMEDICAL 

01 

Serviço de Qualificação de Instalação (QI), Qualificação de 
6 Operação (QO), Qualificação de Desempenho (QD) em Maquina 
Seladora (EVEREST, R-BAIAO) 

03 

Serviço de calibração em Incubadora de Biológica marca 3M 01 

4.2 - A empresa deverá possuir obrigatoriamente equipamento de aquisição de dados 
(validadores) que possuem a característica de criptografia dos dados originais, impedindo a 
manipulação de quaisquer resultados obtidos. 

4.3 - A empresa ganhadora deverá seguir as normas pertinentes às as Qualificações de 
Instalação, Operação e Desempenho e correlatas, (ISO NBR 17665 PARTE 1 E 2, ISO NBR 
16328, ISO NBR 11140, ISO NBR 11138, RDC n° 15 e NR 13). 

4.4-Os relatórios e certificados deverão ser assinados por um Engenheiro habilitado pelo 
CREA, com ART junto ao CREA referente aos procedimentos efetuados. 

4.5 - Os relatórios deverão ser encaminhados no prazo máximo de 20 dias úteis e deverão 
apresentar os certificados de calibração dos equipamentos de medição (padrões) com 
validade máxima de 02 (dois) anos. A não apresentação destes Certificados e/ou com prazo 
superior a empresa será desclassificada e terá o contrato rescindido. 

4.6– As despesas de deslocamento ou transporte do equipamento para Qualificação, se 
necessário, será de responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante. O 
transporte desse equipamento deverá ocorrer de maneira a garantir a integridade dele, bem 
como a manutenção da Qualificação executada. 

4.7- A contratada deverá fornecer e afixar no equipamento etiqueta personalizada de 
identificação do serviço executado, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

4.7.1 Tipo de serviço; 

4.7.2 Data da execução. 

4.7.3 Identificação do profissional (nome) e da empresa que executou o serviço; 
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4.7.4 Identificação do equipamento (fabricante, modelo, nº de série ou patrimônio). 

4.8 - A empresa CONTRATADA deverá emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) de todo o 
serviço executado, no prazo máximo de 10 dias úteis após o início da prestação do serviço. 
Ressaltamos que a ART deve ser quitada junto ao CREA pela Contratada. 

4.9 - Se no ato da Qualificação a mesma não puder ser finalizada devido a falha do 
equipamento ou qualquer outro imprevisto, a empresa deverá refazer a Qualificação após a 
manutenção corretiva. Ressaltamos que a manutenção corretiva do equipamento é 
responsabilidade da Contratante. 

4.10 - A CONTRATADA deverá, ainda, seguir as seguintes especificações: 

4.10.1 - Realizar análise da distribuição e penetração de calor, análise estatística de 
desempenho e comparação com os critérios normativos. 

4.10.2 - Realizar os testes nos ciclos abaixo: 

AUTO CLAVE BAUMER 

4.10.2.1 Teste 1 - 03 ciclos vazios em 121º C; 

4.10.2.2 Teste 2 - 03 ciclos com carga, temperatura de 121º; 

4.10.2.3 Teste 3 - 03 ciclos vazios em 134º C; 

4.10.2.4 Teste 4 - 03 ciclos com carga em 134º C; 

4.10.2.5 Teste 5 - 03 ciclos bowie dick; 

AUTO CLAVE VERTICAL PRISMATEC 

1.10.2.1 Teste 1 - 03 ciclos vazios em 121º C; 

1.10.2.2 Teste 2 - 03 ciclos com carga, temperatura de 121º; 

4.10.3 - O relatório final deve ser de capa dura e colorido (com gráficos) e deverá conter 
as seguintes informações: 

4.10.3.1 Relatórios de qualificação com procedimento utilizado, gráficos, tabelas, declarações 
de conformidade e conclusão. 

4.10.3.2 Documentar fotograficamente a distribuição dos sensores com suas respectivas 
numerações e posições; 

4.10.3.3 Procedimento adotado de todos os estudos realizados e os critérios de aceitação de 
cada um; 

4.10.3.4 Lista completa de todos os instrumentos utilizados, incluindo aqueles utilizados na 
calibração e verificação de calibração, informando o tipo de instrumento, o número de série, 
TAG de identificação (se houver) e o erro de cada um deles; 

4.10.3.5 Cálculos, fórmulas e definições de variáveis utilizadas nos estudos; 
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4.10.3.6 Resumo dos resultados de todos os estudos, comparado com os critérios de 
aceitação; 

4.10.3.7 Obter, registrar e anexar ao relatório as seguintes informações: 

4.10.3.7.1 Temperaturas máxima-mínima e média dos sensores, incluindo a temperatura 
calculada em base na pressão; 

4.10.3.7.2 Indicação máxima-mínima, média e máxima-média de temperatura dos sensores; 

4.10.3.7.3 Tempo total do ciclo; 

4.10.3.7.4 Pressão absoluta de saturação; 

4.10.3.7.5 Temperatura absoluta de saturação; 

4.10.3.7.6 Cálculos de letalidade, FO; 

4.10.3.7.7 Gráficos de pressão e temperatura, por tempo, e de letalidade; 

4.10.3.8 Conclusão final do relatório. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços dentro de elevados padrões de qualidade, 

com pessoal especializado, de acordo com as especificações do fabricante, normas técnicas 

e legislação vigente sobre segurança do trabalho.  

6.2 - 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. 

6.3 – A empresa vencedora deverá apresentar certificado de registro junto ao Ministério da 

Saúde (ANVISA) e certificados de calibração validos para todos os equipamentos, reagentes, 

calibradores, controles e soluções ofertados. 

7. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 

Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho- HEJ 

Rua Joaquim Caetano, nº1876, Bairro Divino Espírito Santo 
CEP: 75.805-020 
Jataí- Goiás- Brasil 
 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses. Condicionado à vigência do Termo de 
Colaboração nº 001/2020, celebrado entre o CONTRATANTE e a Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás. 
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9.- PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 -O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, mensalmente, em até 30 (trinta) dias 
após a apresentação e aceite da nota fiscal. 
 
9.2 - A apresentação da nota fiscal, deverá ser precedida de relatório de fornecimento e 
prestação de serviço e demais documentações legais necessárias para encaminhamento para 
pagamento. 
 

9.3 -A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos por ela devidos, não 

transfere a responsabilidade do pagamento à Administração do HEJ, nem poderá onerar o 

objeto deste Termo de Referência; 

9.4 - Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão conter em seu 
corpo, sob pena de glosa, o nome da FUNDAÇÃO e seu número de inscrição o CNPJ/ME, o 
número do Termo de Colaboração, a denominação da unidade hospitalar administrada, 
descrição do serviço prestado, período de execução dos serviços e número de horas 
aplicadas ao contrato, quando couber. 
  
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: 148.213-0 
 
 
 

Jataí, 29 de abril de 2022 
 
 
 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
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