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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Fornecimento de Bombas 
de Infusão para atender ao Edital de Chamamento nº 010/2012 da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde do Hospital da 
Mulher Heloneida Studart. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 

Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  

Deverá a CONTRATADA prestar os serviços de fornecimento de bomba de infusão na unidade 
objeto do presente Edital. Além disso deverão ser seguidas todas as normas e legislações 
vigentes relativas á prestação dos serviços. 

 
A CONTRATADA ficará responsável pelos serviços técnicos de manutenção e reparo dos 
equipamentos diretamente ou através de terceiros credenciados sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, substituindo, também por sua conta todas as peças que se fizerem 
necessárias. 
 
Quando necessária a substituição, a CONTRATADA utilizará nos equipamentos partes e peças 
originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do 
fabricante. 
 
A CONTRATADA ficará responsável pelos serviços de fornecimento dos produtos especificados 
em contrato, que serão fornecidos de acordo com a programação de entrega ajustada entre as 
partes. 

 
A CONTRATADA entregará e instalará os equipamentos nos locais indicados pela 
CONTRATANTE e constantes no relatório de entrega em perfeitas condições de servir ao uso a 
que se destinam. O funcionário da CONTRATANTE presente na instalação assinará o relatório 
de entrega como meio de comprovar a quitação da obrigação. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de comodato de equipamentos denominados 
bombas de infusão parenteral e ou enteral de soluções e/ou medicamentos modelo LF 2001, 
visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 

 

• Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Medicos 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Dispensa de cotações de acordo com a Seção V, Art. 12, inciso IV do Regulamento de 
Contratações de obras, serviços e compras do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – 
HMTJ/OSS. 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Medicos e Hospitalares S.A. 

4.2 - Nome fantasia: Lifemed 

4.3 - Endereço: Rua Giuseppe Mattea, n° 350 A 

4.4 - Bairro: Fragata 

4.5 - Cidade: Pelotas 

4.6 - Est.:  Rio Grande do Sul 

4.7- CEP:  96.050-080 

4.8 - Fone / Fax:   

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 02.357.251/0001-53 

4.11 - CPF:                                           
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4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Comodato de equipamentos denominados bombas de infusão parenteral 
e ou enteral de soluções e/ou medicamentos modelo LF 2001. 
 
5.2 - Data de início do contrato 13 de Junho de 2013. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago:  

• R$ 13,15 – EQL P (500 unidades) 

• R$ 13,00 – EQL E (200 unidades) 

• R$ 14,58 – EQL FOTO (200 unidades) 

• R$ 19,00 – EQL FREE (100 unidades) 

• R$ 23,00 – EQM (100 unidades) 

• R$ 28,50 – EQM LP (100 unidades) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato:  De acordo com a demanda. 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
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 da Mulher Heloneida Studart. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Horário comercial de Segunda a Sexta-Feira. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Equipamentos 
próprios da CONTRATADA. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente treinados 
e habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento efetuado no prazo de 40 dias após o 
faturamento. 

5.12 - Dados Bancários:  
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5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: : Comodato de equipamentos denominados bombas de infusão parenteral 
e ou enteral de soluções  e/ou medicamentos modelo LF 2001 

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  
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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) 

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).  

 



 

Rua da Assembleia, 10

 

 

DISPENSA DE COTAÇÃO 
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

 

Em atendimento as cláusulas do C
o Princípio da Continuidade do Serviço Público, fez
contratação da empresa supra citada.

Pela necessidade de contratação de 
Mulher Heloneida Studart
característica crucial dentro de uma unidade Hospitalar,
melhor custo benefício. 
 
 A contratação foi realizada devidamente amparada pelo Regulamento de 
Contratações de Obras, Serviços e Compras do Hospital e M
Therezinha de Jesus – HMTJ/OSS, regulamento esse que prevê na Seção V, 
Art. 12, inciso IV, a inexigibilidade 
concorrencial para fornecedores exclusivos
cláusula do dito regulamento, o escolha foi formalizada.
 

Embora o manual de compras e contratação vigente não exija a cotação nesse 

regime, a contratação da empresa,

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A

analisada com base em critérios técnicos 

Diante do exposto acima,

com Fornecimento, considerando que o

com o praticado no mercado.
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DISPENSA DE COTAÇÃO – LIFEMED INDUSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

 

Em atendimento as cláusulas do Contrato de Gestão ora firmado, e objetivando 
Princípio da Continuidade do Serviço Público, fez-se necessária a 

contratação da empresa supra citada. 

de contratação de Bombas de infusão para o
Mulher Heloneida Studart, tal serviço tem disponibilização ininterrupta, 
característica crucial dentro de uma unidade Hospitalar, além disso

 

o foi realizada devidamente amparada pelo Regulamento de 
Contratações de Obras, Serviços e Compras do Hospital e M

HMTJ/OSS, regulamento esse que prevê na Seção V, 
V, a inexigibilidade de observância do procedim

para fornecedores exclusivos. Sem deixar de atender nenhuma 
cláusula do dito regulamento, o escolha foi formalizada. 

Embora o manual de compras e contratação vigente não exija a cotação nesse 

regime, a contratação da empresa, LIFEMED INDUSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A

analisada com base em critérios técnicos e referências que a diferenciou.

Diante do exposto acima, foi formalizado Contrato de Comodato C

, considerando que os valores do contrato est

com o praticado no mercado. 

20011-000 

 

LIFEMED INDUSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. 

ontrato de Gestão ora firmado, e objetivando 
se necessária a 

Bombas de infusão para o Hospital da 
onibilização ininterrupta, 

além disso possui o 

o foi realizada devidamente amparada pelo Regulamento de 
Contratações de Obras, Serviços e Compras do Hospital e Maternidade 

HMTJ/OSS, regulamento esse que prevê na Seção V, 
observância do procedimento 

Sem deixar de atender nenhuma 

Embora o manual de compras e contratação vigente não exija a cotação nesse 

LIFEMED INDUSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A, foi 

que a diferenciou.  

de Comodato Cumulado 

do contrato estão de acordo 
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