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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 
 
 
1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
O objeto do presente é a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção contínua em 
equipamentos médicos hospitalares visando aumentar a disponibilidade dos equipamenewtos médicos do Hospital 
Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 

 
2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Prestação de serviço de manutenção corretiva quando solicitado 
incluindo toda a mão de obra necessária não incluindo peças. 

 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Prestação de serviço de manutenção preventiva, conforme manual 
do fabricante, incluindo todas as peças previstas. Todos os registros de manutenções devem estar contidos no 
sistema computacional do hospital para acompanhamento e fiscalização. 

 
EQUIPAMENTOS DE RESERVA: Manter disponível 10% do parque de equipamentos contratados para 
disponibilização durante manutenções preventivas e corretivas. 

 
CALIBRAÇÃO: Manter os equipamentos calibrados conforme Rede Brasileira de Calibração (RBC), conforme 
cronograma previamente aprovado. As manutenções devem estar contidas no sistema computacional do hospital 
para acompanhamento e fiscalização. 

 
TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA: Execução de testes de segurança elétrica em todos os equipamentos 
previstos em contrato. 
 
 
3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇO: 

 

Estão previstos neste briefing os seguintes equipamentos: 
 
 
 

MONITORES MINDRAY MAC 1000 – 15 UND 

MONITORES MINDRAY IPM 10 – 3 UND 

 
 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Execução de manutenções corretivas nível 2 e 3. Sendo executado 
pela empresa contratante, dentro ou fora do hospital, sendo que quando fora, a empresa será responsável pelo 
transporte do equipamento. 
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As manutenções de nível 1 serão executadas pela equipe interna.  
Todos os serviços devem ser por mão de obra especializada. Deverá ser emitido ART para o serviço. 
Os serviços devem vir acompanhados de relatórios técnicos e serão controlados e registrados no sistema de 
gestão da manutenção. 
A movimentação do equipamento da assistência para o hospital deverá ser feita pela empresa contratada e vice 
versa. 
Durante a indisponibilidade do equipamento a empresa contratada deverá fornecer um equipamento substituto no 
prazo de 72h. 

 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Prestação de serviço de manutenção preventiva, conforme manual 
do fabricante, incluindo todas as peças previstas. Todos os registros de manutenções devem estar contidos no 
sistema computacional do hospital para acompanhamento e fiscalização. 
Deverão ser entregues os certificados e checklists de manutenção para anexo na manutenção. 
Todos os serviços devem ser por mão de obra especializada. Deverá ser emitido ART para o serviço. 
Os serviços devem vir acompanhados de relatórios técnicos e serão controlados e registrados no sistema de 
gestão da manutenção. 
Durante a indisponibilidade do equipamento a empresa contratada deverá fornecer um equipamento substituto. 

 
EQUIPAMENTOS DE RESERVA: Manter disponível 10% do parque de equipamentos contratados para 
disponibilização durante manutenções preventivas e corretivas. 
Deverão ser adquiridos equipamentos com a mesma especificação, marca e modelo do equipamento indisponível. 
A movimentação do equipamento da assistência para o hospital deverá ser feita pela empresa contratada e vice 
versa. 
Os equipamentos reserva devem estar com certificado de calibração, manutenções preventivas comprovadas e 
teste de segurança elétrica. 
 
CALIBRAÇÃO: Manter os equipamentos calibrados conforme Rede Brasileira de Calibração (RBC), conforme 
cronograma previamente aprovado. As manutenções devem estar contidas no sistema computacional do hospital 
para acompanhamento e fiscalização. 
Todos os serviços devem ser por mão de obra especializada. Deverá ser emitido ART para o serviço. 
Os serviços devem vir acompanhados de relatórios técnicos e serão controlados e registrados no sistema de 
gestão da manutenção. 
Durante a indisponibilidade do equipamento a empresa contratada deverá fornecer um equipamento substituto. 
Os padrões utilizados no processo de calibração devem ser comprovados e atestados por seus certificados de 
manutenção preventiva. 

 
TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA: Execução de testes de segurança elétrica em todos os equipamentos 
previstos em contrato. 
Todos os serviços devem ser por mão de obra especializada. Deverá ser emitido ART para o serviço. 
Os serviços devem vir acompanhados de relatórios técnicos e serão controlados e registrados no sistema de 
gestão da manutenção. 
Durante a indisponibilidade do equipamento a empresa contratada deverá fornecer um equipamento substituto. 
Os padrões utilizados no processo de calibração devem ser comprovados e atestados por seus certificados de 
manutenção preventiva. 
 

 
  3 .2 – EQUIPAMENTOS: 

 

Todos os equipamentos previstos para a execução dos serviços devem ser fornecidos pela empresa prestadora 
de serviço 

 

 
3 .3 – PRODUTOS: 

 

Os produtos e materiais necessários para manutenção corretiva devem ser fornecidos pelo Hospital. 
Os produtos e materiais necessários para manutenção preventivas e testes de segurança elétrica devem ser 
fornecidos pelo Hospital. 

 
4.- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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a) Realizar os serviços conforme boa prática. 
b) Executar as manutenções em áreas com temperatura e humidade controlada. 
c) Caso a manutenção seja feita no hospital, manter a área sempre limpa. 
d) Cumprir a execução das atividades conforme cronograma pré estabelecido. 

 

 
5 – CONTRATO 

 
5.1 – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou 
transferência, total ou parcial. 

 

 
6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) No mínimo 01 (hum) atestado de bom desempenho em serviços da mesma natureza e porte, fornecidos pelas 
contratantes dos serviços, contendo, necessariamente, a especificação dos serviços executados e o prazo de 
execução/contratação. 

 

 
7 – METODOLOGIA 

 

a) Estar de acordo com o cronograma estabelecido pela contratante; 
b) Causar o mínimo de impacto ao meio ambiente; 
c) Não colocar em risco a saúde de pessoas que transitam nas instalações; 
d) Deverá ser aplicado por profissionais treinados e identificados; 
e) Verificar a especificação do produto antes de sua aplicação ou utilização; 
f)  Emitir relatórios dos serviços executados; 
g) Utilizar equipamentos de proteção individual adequado para cada situação; 
h) Acionar Engenharia quando executar atividades em pavimentos técnicos e áreas críticas. 

 

 
8 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

Enquanto durar a execução do serviço. 

 

 
9- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme 
Santos Neves.,ou pelo site da AEBES, www.evangelico.com.br em 10(dias),após a sua publicação. 
b) O resultado do presente certame será divulgado no site da AEBES – www.evangelicovv.com.br 
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