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

1. OBJETO 
 

Contratação de Empresa para fornecimento MANTA TERMICA E 

EQUIPAMENTOS, que deverá ser instalado e utilizado pelo Hospital Estadual de 

Jataí Dr. Serafim de Carvalho de Jataí 

 

2- OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se da Contratação de Empresa para Contratação de Empresa para 
fornecimento MANTA TERMICA E EQUIPAMENTOS, que deverá ser instalado e utilizado pelo 
Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho de Jataí 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 A contratação se faz necessária para melhorar o atendimento cirúrgico e pós cirúrgico 
de pacientes que realizam procedimentos ortopédicos pelo Hospital Estadual de Jataí Dr. 
Serafim de Carvalho- HEJ, visando o cumprimento do Termo de Colaboração nº001/2020. 

Este hospital é contratualizado com o Sistema Único de Saúde – SUS para prestar assistência 
médica de média e alta complexidade aos pacientes do município de Jataí, da Regional de 
Saúde Sudoeste II e de toda demanda encaminhada através da Regulação Estadual de Saúde. 

Tal solicitação se justifica pelo fato de havermos iniciado os procedimentos eletivos da 

especialidade ortopedia.  A Hipotermia é definida como temperatura corporal central menor que 

36°C e ocorre frequentemente durante procedimento anestésico, devido à inibição do centro 

termorregulador, aumento da exposição corporal ao ambiente e diminuição do metabolismo e 

da produção de calor1-4. A diminuição da temperatura corporal ocorre imediatamente após a 

indução de anestesia geral ou regional, decorrente da redistribuição de calor do compartimento 

central para o periférico. Nas intervenções cirúrgicas em que há exposição de cavidades 

corporais a perda de calor é maior e, portanto, com a hipotermia temos uma demora na 

recuperação pós procedimentos.  

 

Diante do exposto, torna se imprescindível que para efeito desta contratação seja contemplado 

o fornecimento de equipamentos de aquecimento, conforme descritivos do Serviço de 

Engenharia Clínica. 

4- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

 A empresa contratada deverá disponibilizar 05 Equipamentos de compressão 

pneumática intermitente que atenda as seguintes especificações: 
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• Deverá realizar o aquecimento nas seguintes temperaturas aproximadamente: 

ambiente, 32ºC, 38ºC e 43ºC; 

• Ser de fácil ajuste; 

• Com alarme e alças para pendurar na cama ou carrinho de transporte; 

• Tensão – 110V ou 220V; 

• Frequência: 50Hz – 60Hz; 

• Possuir registro na ANVISA. 

As mantas deverão ser descartáveis e serão solicitadas mensalmente com uma estimativa de 

50 mensalmente.  

As mantas poderão ser dos seguintes modelos: 

• Manta de cobertura total; 

• Manta de cobertura superior; 

• Manta de cobertura inferior; 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1-A empresa vencedora deverá instalar os equipamentos no local indicado pela 

Engenharia Clínica no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho no prazo máximo 

de dez dias após a assinatura do contrato. O equipamento deve permanecer instalado e 

funcionando no local indicado para possibilitar sua utilização em tempo integral (24 horas), 

durante todo o período de vigência do contrato. 

5.2- 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. 

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 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. 

5.4- A empresa vencedora deverá providenciar a substituição imediata do equipamento 
danificado cuja demora no reparo comprometa a realização da terapia. 

5.5- Manter assistência técnica e científica capaz de realizar treinamento e reparo no 
equipamento assim que solicitado via telefone, e-mail ou ofício, num prazo máximo de 24 
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(vinte e quatro) horas. Havendo necessidade de troca de peças, será observado o prazo 
máximo de 10 (dez) dias para a correção do problema. A empresa tem por obrigação manter 
sempre os equipamentos funcionando. 

5.6- Prestar assistência técnica preventiva no equipamento, de acordo com as recomendações 
do manual do fabricante, independente de solicitação do HEJ, 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. 

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

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

5.9- 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. 

5.10- Fornecer ao HEJ 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. 

5.11- Treinar todos os profissionais que vão operar os equipamentos. 

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

5.13 - 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. 

5.14 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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5.15. Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto da 
presente contratação. 

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

5.17- 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. 

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

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

5.20 - 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. 

5.21- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo HEJ, 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. 

5.22- 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; 

5.23 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 
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6. 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 
 
7. 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. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/ HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1- Em relação a segurança do trabalhador para realização de atividades no HEJ são 
necessárias: 
 
8.1.1- Apresentação de cartão de vacina; 
 
8.1.2- Apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional; 
 
8.1.3- Apresentação e fornecimento de todos EPIs necessários as atividades realizadas pelo 
trabalhador enquanto exercer sua função no HEJ; 
 
8.1.4- Certificado de Participação do colaborador em Treinamento de Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais- NR 01); 
 
8.2- ASPECTOS LEGAIS 
 
8.2.1- Em relação ao equipamento a ser fornecido: 
 
8.2.2- RDC 02 de 2010- fala do plano de gerenciamento de tecnologia dos equipamentos: “de 
modo a garantir sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que 
couber, desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final”. 
 
8.2.3- Os colaboradores da CONTRATADA deverão atender todas as Normas 
Regulamentadoras NR´s. 
 
9.3- PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, mensalmente, em até 30 (trinta) dias 
após a apresentação e aceite da nota fiscal. 
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 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. 
 
 O fornecimento de insumos e serviços a serem executados deverão estar de acordo 
com esse termo de referência. 
 
 

Jataí, 25 de maio de 2022 
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