
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AL UGUEL DE EQUIPAMENTO DE
BOMBA DE SERINGA

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Contrato  de  locação  de  equipamento  de  08  (oito)  Bombas  de  Seringas,  incluindo  manutenção  preventiva  e
corretiva, emissão de laudo de calibração e teste de segurança elétrica.

2 – ESPECIFICAÇÃO BOMBA DE SERINGA:
Bomba de infusão volumétrica de seringa, com controle eletrônico programável, projetada para uso em infusão de 
soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Deve possuir memorização de várias 
marcas de seringas de 05 a 60ml em específico as marcas (SR; KDL; INJEX; BD e TERUMO). Deve possuir três 
tipos de programação de infusão. Vazão até 999,9 ml/h (conforme a seringa). Peso corpóreo, limite de 
concentração de droga, limite de dose de manutenção e limite de dose inicial. Taxa de KVO e bolus ajustável. 
Deve possuir as seguintes funções durante infusão: titulação, biblioteca de drogas, zerar volume, ajuste de KVO, 
ajuste de bolus, ajuste da pressão de oclusão (mmHg ou kPa), volume do alarme e memória da última infusão. 
Deve possuir display com apresentação constante da vazão, volume programado, volume infundido, tempo total e 
tempo restante da infusão ou apresenta a vazão, dose, volume infundido e tempo de infusão quando programado 
em peso x concentração x dose. Deve possui sensor de pressão eletrônico regulável. Pré-alarmes: fim da bateria 
e fim da infusão. Alarmes visuais e sonoros: funcionamento em KVO, alarme de espera, infusão interrompida, 
oclusão, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação, erro de posição de seringa, erro de 
seringa, erro de engate e erro de travamento. A bomba deve vir com bateria recarregável de níquel metal hidreto 
de longa vida com autonomia de 10 horas. Equipamento de pequeno porte, leve e de fácil manuseio. Opera em 
110 a 230 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Uso hospitalar, ambulatorial e laboratorial. Deverá  ser 
utilizada para infusões em pediatria, infusões de b aixo volume (neonatologia), UTI adulto, centro cirú rgico,
cirurgias cardíacas e pronto-socorro.  

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
No serviço da contratada, deverão estar previstos:

1 – Manter o equipamento em perfeitas condições de uso.
2 – Em caso de problema nos equipamentos a CONTRATANTE fará contato com a CONTRATADA, via e-
mail através da equipe de Engenharia Clínica. A CONTRATADA tem até 48 h para atender o chamado.
3 – Apresentar Ordem de serviço para todas as atividades executada na CONTRATANTE, assinadas pelo
técnico executante.
4 – Apresentar relatórios técnicos sempre que constatado irregularidades.
5  –  Identificar,  uniformizar  todo  e  qualquer  funcionário  que  necessite  adentrar  nas  dependências  da
CONTRATANTE.
6  –  Havendo  alguma  eventualidade  com  os  equipamentos  locados,  a  empresa  contratada  deverá
apresentar prazo para disponibilização de um novo equipamento, sendo este inferior a 48 horas.
7 – Realizar os serviços conforme preceitua o objeto deste contrato, nos locais e condições que melhor
atenderem as necessidades e convenientes da CONTRATANTE.
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8  –  Responsabilizar-se  por  todos  os  riscos  e  despesas  decorrentes  da  contratação  de  funcionários
utilizados na execução do presente contrato, bem como responsabilizando quanto ao comportamento e
eficiência deles.
9 – Reparar, dentro dos prazos e condições determinadas pela CONTRATADA, todas as falhas constadas
nos  serviços  objeto  deste  contrato.  Havendo  necessidades visitas  ou  corretivas  com necessidade da
manutenção,  despesas aéreas,  translados  aeroporto /  hospital,  diárias  de hotéis  e refeições,  será de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE informa com no mínimo de 07 dias de
antecedência coso necessidade de visita. 
10 – Manter sigilo das informações das amostras analisadas.
11 – Em caso de problema com peças nos  equipamento  fica  por  conta  da  CONTRATADA todas as
despesas de troca dos itens necessários..

4 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
Respeitar a fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na execução do presente
contrato, as Leis, Portarias, Requisitos de qualidade e determinações das Autoridades Públicas competentes com
relação aos assuntos pertinentes ao abjeto deste contrato, omo também, quanta ao cumprimento da Legislação
Trabalhista aplicável em LOCATARIA e seus empregados.

5 – PROPOSTA DO CONTRATO
A proposta do contrato devera apresentar valor unitário para cada equipamento por mês.
Se acaso o equipamento locados fique indisponíveis por mais de 15 dias no mês, a CONTRATANTE, estará isenta
de pagar pelo serviço de locação do equipamento em questão para aquele período. Este item não cabe aos
equipamentos da CONTRATANTE.

6 – CONTRATO 
Não é permitida à contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou
transferência, total ou parcial.

7 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento será feito mensalmente conforme equipamentos disponíveis.

8 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 12 meses.

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS
As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme
Santos Neves, ou pelo e-mail: compras@hejsn.aebes.org.br em até 5 (cinco) dias, após a sua publicação.
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