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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PADRÕES PARA 
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 

 
1. IMPORTANTE: 

 
 
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 
 

 E-mail: compras@aebes.org.br (prioridade) 

 Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543 

 Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786 
 
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  
(    ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica      
( X ) Melhor Preço e Técnica 
(    ) Outro – Descrever: 

 
 

3. DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

 

 Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de 

Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42 

 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61 

 Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - 
CEP 29.151-035;  

 

Data da Publicação:    21/10/2015 
 
Limite para o recebimento das propostas: às 14h:30min do dia 28/10/2015 
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 
propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 

mailto:compras@aebes.org.br
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Contrato de locação de equipamentos de padrões para calibração de equipamentos médicos conforme as descrições 
abaixo: 

 

- Um Analisador de Oximetria tipo dedo para o monitor multiparâmetro: O mesmo deverá simular saturação numa 
35% a 100% e também a simular a frequência cardíaca. O equipamento deve conter todos os cabos e acessórios 
para as simulações descritas e compatível com as tecnologia dos parâmetros das marcas de monitores: Omnimed e 
Mindray e Oximetro de Transporte da Cmos Drake. Equipamento deverá vir com certificado de Calibração RBC, 
sendo esta mantida anualmente. 

 

- Um Analisador de Paciente com os Parâmetros de (PI, Respiração, ECG e Temperatura): O mesmo deve conter : 
Simulação de ECG com 10 ou 12 derivações com entrada para conector de garra , plug tipo banana e plug de pressão 
tipo "botão". Simulação de respiração, simulação de pressão invasiva , simulação de pressão não invasiva, simulação 
de temperatura e simulação de debito cardíaco. O equipamento deve conter todos os cabos e acessórios para as 
simulações descritas e compatível com as tecnologias dos parâmetros das marcas de monitores: Omnimed e 
Mindray . Equipamento deverá vir com certificado de Calibração RBC, sendo esta mantida anualmente. 

 

 

- Um Medidor de Condutivímetro + PHMETRO Portátil: Equipamento de deve realizar medida de condutividade 
numa faixa de 1 a 100 MicroSiemens/cm, realizar medida de PH de 0 a 1000, realizar medida de temperatura da 
Água de 0 a 100°C. equipamento deve conter sensores para medidas externas destes parâmetros, o mesmo deve 
ter a linguagem de operação em português, deve ser a bateria , ter comunicação para o computador. Equipamento 
deverá vir com certificado de Calibração RBC, sendo esta mantida anualmente. 

 

- Um Analisador para Cardiversor: Equipamento deverá realizar a medida de Jaules numa Faixa de : 1 a 360 J Bifásico, 
deverá realizar a Medida de Marcapasso , simular a cardioversão e modo AED. O mesmo deverá informar a corrente 
entregue, informar a tensão entregue, equipamento deve mostrar as formas de ondas , equipamento deverá ter 
entrada alimentação bivolt automático. Equipamento deverá vir com certificado de Calibração RBC, sendo esta 
mantida anualmente. 

 

- Um Analisador de Segurança Elétrica: Equipamento deverá ter a tensão de operação de 110V ou 220V e a tensão 
de Acessível de 0V a 300V, Seleção de tensão: Rede elétrica, acessível e Ponto a ponto. O mesmo deverá analisar: 

Resistência de Aterramento: Modo de teste da corrente de 2 terminais / Faixa e precisão> 200 mA AC : 0 O a 2 O ± 
(2 % da leitura + 0,015 O) , 10 a 25 AC A típico : 0 O a 0,2 O ± (2 % da leitura + 0,015 O) 

0,2 O a 2,0 O ± (5 % da leitura + 0,0150).Modo de teste da corrente de 4 terminais / Faixa e precisão >200 mA AC : 
0 O a 2 O ± (2 % da leitura + 0,005 O),10 a 25 AC A típico : 0,0 a 0,2 O ± (2 % da leitura + 0,005 O  

0,2 a 2,0 O ± (5 % da leitura + 0,005 O).Testes de resistência de aterramento e ponto-a-ponto. Corrente do 
equipamento: Faixa/Precisão de 0 A a 20 A: ± 5 % da leitura ± (2 contagens ou 0,2 A, o que for maior), Ciclo de 
atividade de 15 A a 20 A, 5 min ligado/5 min desligado,10 A a 15 A, 7 min ligado/3 min desligado e 0 A a 10 A 
contínuo. Corrente de fuga : Modos AC + DC (true rms),Somente AC e Somente DC. Seleção de carga no paciente 
(impedância de entrada) ,Fator de crista 3, Faixas 0 µA a 199,9 µA ; 200 µA a 1999 µA ; 2 µA a 10 µA. Frequência de 
resposta/precisão de Frequência de resposta/precisão ; 1 kHz a 100 kHz : ± (2 % da leitura + 1µA ou 1 LSD, o que for 
maior) ; 100 kHz a 1 MHz: ± (5 % da leitura + 1µA ou 1 LSD, o que for maior). Tensão do MAP de Fuga residual 
adicional até 4 µA a 120 AC V, e 8 µA a 240 V AC. Testes de fuga de Aterramento (fio terra); Chassi (carcaça); Paciente 
(condutor aterrado) ; Paciente (condutor aterrado) ; 

Auxílio do paciente (condutor a condutor); Auxílio do paciente (condutor a condutor) ; Direto ao Equipamento ; 
Direto a parte aplicada ; Alternado ao Equipamento; Alternado ao Equipamento. Fuga no diferencial: Faixas de 50 
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µA a 199 µA ; 200 µA a 1999 µA ; 2 mA a 20 mA. Precisão de ± 10 % da leitura ± (2 contagens ou 20 µA, o que for 
maior). Resistência da isolação :Faixas de precisão de 0,5 MO a 20 MO: ± (2 % da leitura + 2 contagens) ; 20 MO a 
100 MO: ± (7,5 % da leitura + 2 contagens).Tensão de teste da fonte 500 V DC e 250 V DC. Testes de resistência de 
isolamento rede-PE, AP-PE, Rede- PE, Rede-NE (parte condutora acessível sem aterramento) e AP- NE (parte 
condutora acessível sem aterramento). Capacitância de carga máxima de 1 µF. Equipamento deverá registrar os 
desempenhos dos sensores de ECG de 10 derivações. O equipamento deverá emitir um relatório impresso. 

Equipamento deverá vir com certificado de Calibração RBC, sendo esta mantida anualmente. 

 

O padrão de Plug e tomadas a ser usado deverá se o novo padrão brasileiro adotado a parti do ano de 2011. 

 

- Um Analisador para Ventilador : Equipamento deve ser bivolt automático e conter bateria com autonomia de +- 
4h. O mesmo deve realizar a leitura: pressão no circuito respiratório; leitura de fluxo no circuito respiratório; leitura 
da concentração de O2 na mistura de gás administrado. Equipamento dever vir com: Célula galvânica 

O2 com seu respectivo cabo; sensor de fluxo até 20L.min-1;sensor de fluxo até 50L.min-1 ; sensor de fluxo 150Lmin 
-1. As faixas de medições: Pressão Medida Instantânea 0 a 100 hPa ; Pressão Inspiratória Máxima 0 a 100 hPa ; 
Pressão Média 0 a 100 hPa ; Pressão de Platô 0 a 100 hPa; 

PEEP – Pressão no final da expiração 0 a 100 hPa ; PEEP Intrínseco no final da expiração 0 a 100 hPa ;Volume Medido 
(Sensor Adulto - ADU) 100 a 2000 mL ;Volume Medido (Sensor Infantil - INF) 10 a 400 mL ; Volume Medido (Sensor 
Neonatal - NEO) 2 a 100 mL ;Volume Minuto 0,1 a 30,0 L; 

Tempo Inspiratório 0,05 a 100,0 S ; Tempo Expiratório 0,05 a 100,0 S ; Frequência Respiratória 1 a 200 min-1; 
Resistência das Vias Aéreas 0 a 600,0 hPa /L/s ; Complacência Estática 0 a 300,0 mL. hPa -1 ; Complacência Dinâmica 
0 a 300,0 mL. hPa -1 ; FiO2 (Concentração de Oxigênio) 15 a 100 %O2. 

O mesmo dever conter comunicação para o computador e o software para aquisição de dados e emissão de 
relatórios. O mesmo deve conter o certificado de calibração RBC. 

 

- Um Analisador para Incubadoras: Equipamento deve realizar as medidas dos parâmetros: Temperatura 5 a 50°c 
com no mínimo 4 sensores ; Humidade relativa de 0 a 100% ; Ruído de 30 a 80 dba; Fluxo de ar de 0,1 a 0,7 m/s. 
Todos estes parâmetros devem estar contido em um só equipamento e o mesmo deve ter software 

para aquisição de dados e emissão de relatórios , dever conter uma bateria com autonomia de pelo menos 24 horas 
para testes e deve vir com relatório de calibração RBC. 

 

- Um Analisador Bisturis que deverá realizar testes de potência de até 400W,com resolução de 0,1W; Exibir curva 
da envoltória e fator de crista do teste de potência; realizar teste de corrente de fuga (true RMS),carga interna não 
indutiva selecionável de 50Ω a 1.550Ω, passo de 50Ω, 200W;seleção de cargas interna, via relés, 10kV de isolação, 
5A RMS; faixa de passagem de 100kHz a 10MHz;Faixa de corrente de 20 a 5000 mA RMS, Resolução1 mA RMR; 
Medição de 400W em ciclo de trabalho de 50%, período de 1 minuto; Alimentação via fonte externa 12 VDC - bateria 
Interna 12 VDC; Operar a bateria com autonomia de 4 a 10 horas; Modo de teste manual e automático; Memória 
interna para armazenar resultados, com possibilidade de identificação de cliente e número de série do dispositivo 
em teste; Capacidade de uso com carga externa; Transformador de corrente embutido; Equipamento deverá vir 
com certificado de Calibração RBC, sendo esta mantida anualmente. 

 

- Um equipamento de Radiômetro Portátil para Fototerapia: Equipamento deve ter medição exata da radiação da 
luz na parte azul do espetro 400-480 nanômetros, Faixa de medição de 0 a 1999 micro W/ cm². O mesmo deve 
conter certificado de calibração RBC. 

1-Termômetro tipo Vareta Digital: Equipamento de conter Display para leitura digital, a faixa de medição de -10 a 
200°C, tamanho da Haste, deve informar a temperatura máx e min, o mesmo deve o certificado de calibração RBC. 
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-Um Termohigrômetro digital Portátil: Equipamento deve conter display para leitura digital, a faixa de medição: 
Humidade de 0 a 100% de umidade relativa; Temperatura de -50 a 200 °C. O mesmo deve conter de no minimo dois 
canais com sensores externos, sensores termopar tipo K, equipamento deve conter função máx e min , função Hold. 
O mesmo de conter o certificado calibração RBC. 

 

- Um Equipamento de Banho Maria para calibração de termômetros :Equipamento deve conter indicador digital de 
temperatura , equipamento deve vir com tampa ,o range de temperatura de -10 a 100°C, equipamento ter a 
capacidade de no máximo 3 litros e o mesmo deve vir acompanhado do certificado de calibração RBC. 

 

-Uma Proveta de vidro com base polipropileno de 500ml com certificado de calibração RBC. 

 
 
5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
5.1. Documentação obrigatória para habilitação:  
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço 
para o qual poderá ser contratada. Devendo fornecer sempre que solicitado, as certidões de: 

 Certidão Negativa de débito Estadual; 

 Certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estiver 
sediada; 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União; 

 Certidão Negativa de débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Certidão de Regularidade do FGTS.  

 Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. 
(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

 Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Contrato social e alterações; 

 Apresentação da Carta de Referência emitida por duas empresas atestando a capacidade técnica nos 
casos em que se aplicar; 

 Carta de Exclusividade se for o caso. 
 
5.2. Documentação Específica exigida do serviço/produto:  

 Importante: Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa(s) na CONTRATANTE, será 
solicitado a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II - Solicitação de documentos a terceiros, após 
análise do Anexo I - Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o qual é 
parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário. 

 Importante: Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos 
federais.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 Importante: Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, 
bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 

 Importante: É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de 
rede bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua 
dação em garantia. 

 Manter o equipamento em perfeitas condições de uso. 

 Em caso de problema nos equipamentos  a CONTRATANTE fará contato com a CONTRATADA, via e-mail 
através da equipe de Engenharia Clinica. A CONTRATADA tem até 48h para atender o chamado. 
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 Apresentar relatórios técnicos sempre que constatado irregularidades. 

 Identificar, uniformizar todo e qualquer funcionário que necessite adentrar nas dependências da 
CONTRATANTE. 

 Havendo alguma eventualidade com os equipamentos locados, a empresa contratada deverá apresentar 
prazo para disponibilização de um novo equipamento, sendo este inferior a 30 dias. 

 Reparar, dentro dos prazos e condições determinadas pela CONTRATADA, todas as falhas constatadas nos 
serviços objeto deste contrato. Havendo necessidade de visita ou corretivas com necessidade da 
manutenção, despesas aéreas, traslados aeroporto / hospital, diárias de hotéis e refeições, será de 
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE Informar com no mínimo de 07 dias de 
antecedência caso necessidade de visita. 

 Manter sigilo das informações da contratante. 

 Em caso de problema com peças nos equipamentos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar 
laudo técnico, com as especificações técnicas detalhadas peças necessárias para que seja feita a aquisição 
por parte da CONTRATANTE. 
 

 
7. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 Importante: Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços 
executados/produtos entregues, acrescida das certidões negativas (Conforme item 5.1), que comprovem a 
regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota 
fiscal. 

 A remuneração ocorrerá através de valor unitário para cada equipamento por mês. As propostas deverão 
ser apesentadas da mesma forma. 
 

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 12(doze) meses. (Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com o orçamento) 
Importante: Nos casos específicos de contratação com o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, deverá ser 
observada a vigência do Contrato de Operacionalização do referido Hospital com a SESA – Secretaria de Saúde do 
Espírito Santo. Caso o mesmo seja rescindido durante a vigência do contrato, não haverá penalidades contratuais 
para nenhuma das partes em caso de rescisão. 

 

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO   

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Setores de atuação: 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos 

químicos: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na 

rotina diária dos empregados da AEBES: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das 
reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 

7. Observações: 

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________ 

 

 


