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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Serviços 
de Manutenção de equipamentos (Engenharia Clínica –  manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos da unidade)  para atender ao Edital de Chamamento nº 
03/SS/2017 da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José dos Campos para 
administração por Organização Social de Saúde do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
A Engenharia Clínica traz grandes contribuições para as unidades de saúde na gestão de 
equipamentos médico-hospitalares preservando e aumentando a vida útil dos mesmos, de 
forma que os equipamentos possam entregar aos pacientes seguranças e qualidade 
assistencial. 
 
Deverá a empresa a ser contratada oferecer os seguintes serviços junto às unidades objeto 
deste Edital, através de pessoal devidamente qualificado a execução das manutenções nos 
equipamentos médicos hospitalares e gerenciamento informatizado: 
 
Manutenção preventiva: 
Elaboração de cronograma de manutenção; Execução das manutenções, Inventário de 
equipamento; Acompanhamento contrato de terceiros. 
 
Manutenção corretiva: 
Elaboração de uma rotina de manutenção corretiva; Controle de entrada de solicitação de 
serviço; Execução das manutenções; Acompanhamento contrato de terceiros; 
 
Analises de Segurança Elétrica: 
Execução da análise de segurança nos equipamentos médico-hospitalares; Evidência da 
Análise; 
 
Calibração:  
Execução da calibração nos equipamentos médico-hospitalares; Emissão de certificado; 
 
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; 
Especificação técnica; 
 
Consultoria e assessoria para aquisição de peças de reposição: 
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Participar da especificação técnica do material a ser adquirido, levando em consideração 
melhor custo-benefício; 
 
Gerenciar o recebimento e instalação de equipamentos: 
Acompanhar a abertura da embalagem que deve ser realizo pela entidade ganhadora do 
processo, salvo em casos autorizados por escrito pela entidade; Observar se o equipamento 
entregue condiz com o equipamento apresentado na proposta; 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; 
 
Deverá oferecer consultoria para processos de qualidade com foco em certificação e 
acreditação previstas neste Edital. 
 
Deverá a CONTRATADA atender a plantão 24 (vinte e quatro) horas (inclusive finais de 
semana e feriados) para atendimento de emergência; 
 
Deverá a CONTRATADA dispor dos Recursos Técnicos de Analisadores/Simuladores para 
manutenção, tais como:  

• Analisador/Simulador de Bisturi 
• Monitor Multiparâmetro 
• Cardioversor 
• Eletrocardiógrafo 
• Aparelho de Pressão Arterial 
• Ventilação Mecânica 
• Termômetro padrão digital 
• Manômetro digital 
• Bomba manual de pressão e vácuo 

 
Deverá a CONTRATADA atender a todos os processos do setor de Qualidade, se 
comprometendo a atingir as metas propostas pela CONTRATANTE. 
 
 

DETALHAMENTO SOBRE OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNIC A 
 
Para apuração dos valores a serem considerados na proposta financeira, foi realizada tomada 
de preço no mercado, e balizamento com os preços praticados em unidades geridas por esta 
OSS. Levou-se em consideração a complexidade e a listagem de equipamento disposta no 
edital.  
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de prestação e serviços técnicos 
especializados na área de Engenharia Clínica, visando a manutenção preventiva, corretiva, 
calibração e gestão do parque tecnológico. 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

• AGILE MED; 

• VESTATECH; 

• FISIOTEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA EPP. 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

4.1 - Razão Social: FISIOTEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA EPP 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Dom Silvério, nº 101 

4.4 - Bairro: Alto dos Passos 

4.5 - Cidade: Juiz de Fora 

4.6 - Est.:  Minas Gerais                

4.7- CEP: 36026-450 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 00.427.475/0001-69                                                           

4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 
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4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Engenharia Clínica 
 
5.2 - Data de início do contrato: 16/12/2017 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$200.400,00 (duzentos mil e quatrocentos reais) 
 
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínicas Sul D. Ivan da Silva Teixeira 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Manterá sempre 1 funcionário a disposição para 
realização das manutenções preventivas, corretivas e calibração. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Utilizará 
materiais e equipamentos próprios para manutenção na unidade. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente treinados 
e habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: o pagamento ocorrerá mediante o envio da nato fiscal até 
o dia 25 do mês corrente (faturamento os serviços prestados do ínterim: dia 20 do mês anterior a 
dia 19 do mês corrente). 

5.12 - Dados Bancários:   

5.13 - Nome e Nº do Banco Caixa Econômica Federal 

5.14 - Nome e nº da Agência: 1641-1                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente: 0787-3 
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Especificações técnicas:  

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 
 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

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

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

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) 
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11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando: 
 

� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 
































































































