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FUNDAMENTAÇÃO:          

Por ocasião da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TIMOTEO - MG, 

através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE 

THEREZINHA DE JESUS. Através do Edital de Chamamento Público registrado sob o processo de seleção Nº 002/2019 

– EDITAL 283/2019 

OBJETIVO:          

A presente concorrência simplificada tem como objetivo a seleção e posterior contratação de empresa para 

prestação de serviços relativos à Engenharia Clínica da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 H PORTE 

II – UNIDADE TIMÓTEO.  

A Unidade de Pronto Atendimento UPA24H - TIMÓTEO tem uma estrutura de complexidade Porte II entre as 

Unidades Básicas de Saúde e as portas de Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências, onde 

em conjunto com essas compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências (Portaria MS/ GM nº1601 de 

07/07/11). 

Trata-se de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Avenida Monsenhor Rafael nº 900 – Bairro 

John Kennedy, Timóteo.  

Os serviços devem ser executados e contratados, atendendo às premissas do REGULAMENTO DE 

CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – 

HMTJ/OSS, disponibilizados no sitio da Instituição (http://osshmtj.org.br) e conforme demanda apurada para 

atendimento às necessidades do Edital de Chamamento Público registrado sob o processo de seleção Nº 002/2019 – 

EDITAL 283/2019 

ENTREGA DAS PROPOSTAS 

A proposta objeto desta concorrência simplificada deverão ser apresentadas em formato PDF, contendo preços 

unitários e global dos serviços a ser enviada apresentada na forma descritos abaixo: 

As propostas deverão conter: 

- Cabeçalho: 

- Dados do Proponente 

 Razão social  

 CNPJ 

 Representante legal 

 Contato (telefone e e-mail) 

Não serão levadas em consideração propostas que ofereçam qualquer tipo de vantagem que venha a modificar 

os preços totais ofertados para execução dos serviços. 
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Prazo limite para envio das propostas: 17/01/2020 até as 12:00 hrs, para o e-mail: leandrobonoto@hmtj.org.br, 

thaionelima@hmtj.org.br, thiagoalmeida@hmtj.org.br , julianagomes@hmtj.org.br  

1. VISITA PRÉVIA   

Torna-se opcional a visita prévia à UPA para melhor entendimento das condições de realização dos serviços, 

esta deve ser agendada com a OSS HMTJ, através do telefone 32-4009-2337 ou 32 – 4009-2338, contato Leandro, 

Thaione, juliana ou Thiago. 

Não será aceito como justificativa para solicitação de aditivos ao valor da proposta o desconhecimento de 

quaisquer condições relativas à referida unidade de saúde, por parte do Proponente. 

2.  DA HABILITAÇÃO: 

Os proponentes deverão apresentar a documentação abaixo relacionada, tendo pleno conhecimento de que 

a não regularização da apresentação da documentação no prazo estipulado implicará em sua desclassificação e na 

impossibilidade de ser efetivada a contratação, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da OSS HMTJ. 

 

 

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA 

A empresa a ser CONTRATADA se compromete a desenvolver os serviços de Engenharia Clínica de acordo 

com o regimento interno do CONTRATANTE, bem com suas normas e procedimentos; além de atender a demanda 

prevista do Edital de Chamamento Público registrado sob o processo de seleção Nº 002/2019 – EDITAL 283/2019. 

 

1 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais 

2 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

mailto:leandrobonoto@hmtj.org.br
mailto:thaionelima@hmtj.org.br
mailto:thiagoalmeida@hmtj.org.br
mailto:julianagomes@hmtj.org.br
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Acatar e facilitar a ação da fiscalização do HMTJ. 

 

Dentre as obrigações objeto deste contrato, a CONTRATADA realizará, manutenções nos equipamentos 

médicos hospitalares e gerenciamento informativo, conforme elencado abaixo: 

 
A) GERENCIAMENTO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. 

 
Deverá ser realizado o gerenciamento de todo o parque de equipamentos médicos, conforme quadro 

acima, englobando as unidades de saúde relacionadas. O gerenciamento deverá estar de acordo com a RDC n° 02 
de 25 de janeiro de 2010 (Gerenciamento de Tecnologia em Saúde), da ANVISA. 
Como diversos equipamentos da área de saúde, sobretudo os equipamentos de imagem e diagnostico, bem 
como de suporte a vida, são considerados de alta complexidade e, em via de regra, demandam contratos com os 
próprios fabricantes, a contratada, nestes casos, será a responsável pelo primeiro atendimento e pelo 
acionamento e acompanhamento dos serviços realizados por essas empresas. 
Caso a contratada verifique a necessidade de realização de contratos de manutenção preventiva e ou corretiva 
com representantes e ou fabricantes, esta deverá apresentar as justificativas técnicas a fim de ser aprovada a 
contratação dos serviços. Nestes casos, a contratada deverá assessorar a contratante na elaboração do contrato 
mais vantajoso para a contratante, através de uma análise histórica de ocorrências e despesas, visando o 
levantamento da melhor relação custo/benefício. 
 

B) INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO 
 
Contratada terá um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de assinatura do 

contrato, para inventariar todo o parque de equipamentos médico - hospitalares das unidades acima 
relacionadas, devendo ser registrados no mínimo os seguintes dados: 

 
. Unidade 
. Setor 
. Equipamento 
. Marca 
. Modelo 
. N° de série 
. Património 
. Acessórios 
. Situação Funcional do Equipamento 
 

Cada equipamento deverá receber uma identificação própria e única que o identifique. Deverá ser fixada 
uma etiqueta contendo a sigla da unidade e o código de cadastramento, em cada um dos equipamentos 
gerenciados, de forma a identificar os mesmos. Tal etiqueta de verá ser de material adesivo, resistente à limpeza 
e de fácil visualização. O código deverá ser utilizado para identificação e abertura de ordens de serviço. 

 
Após a conclusão do inventário, a contratada deverá cadastrar todo o parque inventariado, de todas as 

unidades acima relacionadas, em um sistema informatizado de gestão tecnológica, que será responsável pelo 
controle de todas as ocorrências relacionadas ao parque gerenciado. 
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C)  SISTEMA INFORMATIZADO 
 
O sistema informatizado deverá ser disponibilizado pela contratada e deixado a disposição da 

contratante pelo prazo que durar o contrato. As características mínimas do sistema são: 
 

. Desenvolvido em plataforma web, de forma a estar disponível para qualquer usuário cadastrado a partir da 
internet; 
. Gerenciar a abertura e acompanhamento de ordens de serviço; 
. Possuir módulo de controle de estoque; 
. Gerar relatórios e gráficos de acompanhamento; 
. Gerar indicadores de desempenho; 
. Avaliação da qualidade dos serviços prestados em cada OS; 
. Realizar backup automático. 
 

D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
A contratada deverá apresentar, em um prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do 

contrato, um cronograma anual para as manutenções preventivas. 
Todas as ordens de serviço de preventivas deveram ser acompanhadas dos respectivos “check list” 

detalhando todos os pontos a serem verificados. 
 

E) MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

As manutenções corretivas serão realizadas por equipes técnicas qualificadas e serão realizadas quantas 
forem necessárias. 
Independente de haver contratos com fabricantes e ou representantes, a critério da contratante, todo o 
atendimento inicial será realizado pelos técnicos da contratada e, caso seja necessário, a mesma se 
responsabilizará pelo acionamento de tais prestadores de Serviço. Tais serviços deveram ser acompanhados por 
profissionais da contratada, até a solução definitiva do problema. 

O atendimento dos chamados de corretiva deverá ser realizado de segunda a sexta, em horário 
comercial, exceto em feriados. Nos finais de semana, feriados e após o horário comercial, a contratada deverá 
disponibilizar profissionais de sobreaviso, de forma a realizar os atendimentos emergenciais necessários. 
 

F) CALIBRAÇÃO 
 

 A empresa deverá dispor de equipamentos para testes e ensaios de equipamentos, necessários 

para a correta avaliação dos EMH. A contratada deverá dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos 

devidamente calibrados com rastreabilidade RBC, comprovando através dos certificados, que deverão estar 

dentro da validade: 

Analisador de segurança elétrica; 
Analisador de ventilação mecânica e oxigénio; 
Analisador de bisturi; 
Analisador  de desfibrilador/cardioversor/marcapasso; 
Analisador de bomba de infusão; 
Conjunto de  pesos padrão no mínimo de 200 kg (em função da balança antropométrica); 
Cronômetro; 
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Manovacuômetro; 
Multímetro; 
Osciloscópio; 
Simulador de pressão arterial; 
Simulador de pacientes (ECG, PI e temperatura); 
Simulador de oximetria; 
Simulador de PNI; 
Termo-higrômetro/ termômetro; 
Tacômetro; 
 
 A contratada será responsável pela calibração, com emissão de certificados rastreáveis padrão 

RBC, dos seguintes equipamentos: aparelho de pressão, balança, bisturis elétricos, 

cardioversores/desfibriladores, eletrocardiógrafos, esfigmomanômetros, blender, banho Maria, câmara de 

conservação, centrífuga, bomba de seringa, incubadora neonato, ventiladores pulmonares, monitores 

multiparamétricos, oxímetro , módulo de PI, ECG e Oximetria e marcapasso. No caso dos 

esfigmomanômetros e balança, a contratada deverá estar de acordo com as normas e regulamentos 

técnicos vigentes, neste caso, do INMETRO. A freqüência de calibração mínima será anual, devendo esta 

ser refeita por ocasião da realização de intervenções técnicas. Nesse caso, a contratada deverá utilizar 

etiquetas do tipo inviolável, de forma a identificar a abertura dos equipamentos. A etiqueta deverá conter 

a data da última calibração, a data da próxima e o técnico executor. 

A calibração deverá ser coordenada e realizada por profissional qualificado e deverá seguir os 
procedimentos recomendados pela Norma NBR ISSO IEC 17.025 - Requerimentos Gerais para Laboratórios de 
Ensaio e Calibração, bem como os cálculos de incerteza de medição deverão ser realizados com base no ISO GUM 
- Guia para Expressão da Incerteza de Medição. 

No prazo de 30 a 45 dias a empresa contratada deverá apresentar seus certificado de calibração dentro 
da validade, em laboratórios pertencentes à RBC - Rede Brasileira de Calibração. Para o caso de aparelho de 
pressão e balança, também deverá apresentar credenciamento junto ao IPEM - Instituto de Pesos e Medidas, 
conforme legislação em vigor. 

 

G) CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIDADE: 
 
Participar efetivamente do processo de aquisição de equipamentos a ser adquirido, custos futuros com 

manutenção, peças de reposição, acessórios e insumos, objetivo o melhor custo-benefício à instituição; 
Emitir parecer técnico quanto às propostas em processo de licitação; Elaborar especificação técnica; 
Emitir parecer técnico; 
Participar dos projetos básicos de melhoria e implantação de tecnologias; 

 

H) CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

 

Participar da especificação técnica do material a ser adquirido, levando em consideração melhor custo-benefício. 
 

I) GERENCIAR O RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
 

Observar se o equipamento entregue condiz com o equipamento apresentado na proposta; 
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      Observar se todos os manuais exigidos pelo edital acompanham o equipamento; 
Observar possíveis danos causados ao equipamento durante o seu transporte;  
Acompanhar pessoalmente todo o processo de instalação, executado pelo fornecedor; 

Avaliar/ aceitar o equipamento e registrar parecer; 

Realizar montagem, desmontagem e instalação (quando autorizado); 

 

J) CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PROCESSOS DE QUALIDADE COM FOCO EM CERTIFICAÇÃO E 

ACREDITAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE; 
 

a) Treinamento e orientação de funcionários dos setores envolvidos quanto ao manuseio dos equipamentos; 
b) Laudos técnicos periciais: Análise de evento adversos; Laudos periciais; Parecer técnico; 

 
Deverá oferecer consultoria para processos de qualidade com foco em certificação e acreditação. 
 
Deverá a CONTRATADA atender no tempo máximo de 04:00 hrs, aos chamados para os equipamentos críticos,  
 
A equipe compartilhada da CONTRATADA compreende: 

 
RECURSOS HUMANOS 

CARGO FORMA TRABALHO  TURNO  

Engenheiro RT - 40 horas mês 

Assistente administrativo/qualidade - 40 horas mês 

Técnico em Eletrônica/Eletrotécnica - Segunda a Sexta-feira 

A CONTRATADA será responsável pelo treinamento e orientação de funcionários dos setores envolvidos quanto 
ao manuseio dos equipamentos. 

 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA  

 
Prova de registro ou inscrição da proponente e do(s) seu(s) responsável (eis) técnico(s) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), onde demonstre estar devidamente habilitada a prestar serviços nas 
áreas de Engenharia Elétrica ou Eletrônica ou biomédica. 

 
No caso de o vencedor da licitação, e apresentar o registro no CREA de outros estados, será obrigatória a 

apresentação do visto no respectivo CREA-MG; 
 
A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (ais) indicado(s) pela proponente como responsável 

(eis) técnico(s) deverá ser feita mediante a apresentação do Contrato Social, no caso de sócio, contrato de trabalho 
ou ficha registro de funcionário ou contrato de prestação de serviços. 

 
Comprovação de que possui em seu quadro técnico de responsável técnico, permanente com vínculo 

empregatício, ou contratado, ou societário, um (1) engenheiro eletricista ou eletrônico, 01 engenheiro mecânico, 
onde, no mínimo um desses profissionais possua especialização em engenharia clínica ou biomédica. A comprovação 
da qualificação destes profissionais deverá ser feita através da apresentação do diploma ou anotação na carteira do 
CREA; 
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Autorização para fins de conserto e manutenção em Esfignomanômetros e Balanças concedidas pelo Órgão 
determinado pela IPEM; 

 
Declaração de possuir em seu quadro técnico, no mínimo (um) profissional com treinamento em requisitos da 

Norma ISO IEC 17.025 (Requisitos Gerais para Competência de Laboratório de Ensaio e Calibração). A comprovação 
será feita mediante apresentação de certificado de conclusão de curso; 

 
Declaração de possuir em seu quadro técnico, no mínimo (um) profissional com treinamento em requisitos da 

norma NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. A comprovação será feita mediante 
apresentação de certificado de conclusão de curso; 

 
Apresentação de no mínimo de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado e respectiva Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, em 
nome da empresa proponente, comprovando haver prestado adequadamente, anteriormente, execução de serviços 
de características, quantidades e prazos compatíveis com as do objeto da licitação, devidamente registrados na 
entidade profissional competente. O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica deverá (ão) conter em destaque: data de 
início e términos dos serviços, local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) 
do(s) responsável(s) técnico(s), seu título profissional e número de registro no CREA, especificações e demais dados 
técnicos com informações detalhadas sobre o quantitativo executados. (4 Resolução 1.025/2009 – CREA c/c TCU. 
Acórdão 655/2016 – Plenário.) 

 
A proponente deverá apresentar declaração de que a mesma ou qualquer de seus sócios ou responsáveis 

técnicos perante o CREA não representem fabricantes, distribuidores e fornecedores de equipamentos médico-
hospitalares, visando oferecer total isenção nos pareceres técnicos emitidos. 

 
Declaração formal de possuir laboratório próprio devidamente legalizado, bem como apresentar indicações das 

instalações e do aparelhamento, demonstrando possuir a infraestrutura necessária ao bom desempenho na 
execução dos serviços objeto da licitação; 

 
Comprovação, através de Alvará e CNPJ, de que a empresa explora RAMO COMPATÍVEL, com objeto da 

licitação; 
 
A equipe que analisará o processo licitatório poderá realizar diligências para apurar a veracidade dos dados 

informados na documentação apresentada pelas proponentes. 

7. REQUISITOS CONTRATUAIS DO SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA 

Executar integralmente os serviços por intermédio de seus funcionários contratados, sendo irrelevantes 

para as contratantes as características pessoais dos mesmos, devendo, contudo ser habilitados para tal fim. 

Responder por toda a direção técnica, supervisão, mão-de-obra direta e indireta dos serviços prestados; 

Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as disciplinas, regulamentos e normas da CONTRATANTE, 

em seu vigor; 
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Responder por quaisquer danos diretos ou prejuízos que causar à CONTRATANTE, por ação ou omissão 

culposa de seus empregados, em decorrência da execução do presente Contrato; 

Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados 

elou prepostos elou terceiros, em decorrência do cumprimento do presente Contrato; 

Refazer todo e qualquer serviço reprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, sem quaisquer ônus para a 

mesma, em decorrência de execução irregular, arcando com todos os custos envolvidos; 

Não divulgar nem fornecer dados ou informações referentes aos serviços realizados a menos que 

expressamente autorizada, por escrito, pela Diretoria da Contratante; 

Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguros efetuados para proteção de seu 

pessoal e de seus bens vinculados ao presente Contrato e de responsabilidade perante terceiros, em observância à 

legislação em vigor; 

Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem 

como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal; 

Apresentar, mensal e juntamente com as faturas/notas fiscais para o setor competente da 

Contratante, cópia da folha de pagamento e das Guias de Recolhimento de FGTS, INSS e SEFIP, 

devidamente quitadas; 

Efetuar os devidos pagamentos a seus sócios prestadores de serviços, funcionários, prepostos ou 

prestadores de serviços envolvidos na execução direta ou indireta do objeto do presente instrumento, bem 

como efetuar pontualmente os recolhimentos de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e demais 

decorrentes de imposição legal, facultando ao CONTRATANTE a retenção dos valores devidos por ocasião 

do presente contrato, até que sejam regularizadas as pendências da CONTRATADA podendo, ainda, 

rescindir imediatamente, o presente instrumento em decorrência da não regularização; 

Solicitar na primeira oportunidade a exclusão do CONTRATANTE de qualquer 'lide em qualquer 

instância administrativa ou judicial na qual se veja o mesmo esteja envolvido em decorrência da não 

regularização; 

Fornecer, sempre que solicitado, dados atualizados e pertinentes aos empregados, utilizados na 

execução dos serviços objeto do presente Instrumento Contratual; 
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Providenciar, periodicamente e, sem nenhum ônus à CONTRATANTE, o treinamento e/ou 

reciclagem de seu pessoal; 

Responder pelos encargos e despesas de transporte do pessoal envolvido na prestação dos 

serviços contratados; 

Providenciar, às suas custas, exames médicos admissionais e periódicos do pessoal vinculado ao 

objeto da presente contratação, fornecendo à fiscalização da CONTRATANTE; sempre que esta julgar 

necessário, cópia do resultado desses exames elou Carteira de Saúde atualizada; 

Providenciar a substituição, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de qualquer empregado seu, 

cuja permanência nos serviços contratados seja considerada prejudicial à segurança, qualidade elou ao 

bom andamento dos serviços pela fiscalização da CONTRATANTE, sem nenhum ônus à mesma; 

Providenciar a substituição de seus empregados envolvidos na prestação dos serviços em períodos 

correspondentes a férias licença maternidade/paternidade, enfermidades, desta forma não permitindo 

que haja a interrupção dos serviços e o consequente prejuízo ao bom andamento dos mesmos; 

Manter um representante credenciado em condições de agilizar todo o apoio que se faça 

necessário à execução dos serviços, tais como: solução de problemas administrativos, apoio técnico e 

material; 

Manter limpo e arrumado o local e os equipamentos, durante e após a execução dos serviços, 

tendo o cuidado necessário para não permitir que áreas sejam ocupadas por materiais ociosos 

recompondo os locais danificados quando do término dos serviços;  

Reconhecer expressamente, para todos os fins e efeitos legais, não existir entre a Contratada e 

seus funcionários e/ou prepostos e a CONTRATANTE, qualquer vínculo de subordinação ou de natureza 

empregatícia ou previdenciária, devendo a Contratada responsabilizar-se por todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários e fundiários, além dos benefícios diretos ou indiretos aos seus funcionários 

e/ou prepostos decorrentes da prestação dos serviços aqui contratados; 

Fornecer todos os equipamentos de trabalho necessários, permanecendo sob sua inteira 

responsabilidade a imediata reposição em caso de eventuais quebras e/ou defeitos decorrentes de 

utilização. 
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8.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A contratante, durante a avaliação das propostas, poderá solicitar ao proponente esclarecimentos adicionais 

que julgar necessários sobre sua proposta. 

Após a entrega das propostas, nenhum documento poderá ser anexado à mesma, exceto se solicitado pela 

contratante. 

O julgamento das propostas será efetuado de acordo com normas e critérios exclusivos da contratante e dentro 

do melhor interesse para gestão e operacionalização da Upa Timóteo. 

Durante a análise das propostas, a contratante poderá excluir qualquer das proponentes, sem direito a 

indenização, compensação ou ressarcimento de qualquer natureza, e sem prejuízo das sansões cabíveis, se tiver 

notícia de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


