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ITEM

01

SERVIÇO
QUANT. VALOR UNITÁRIO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA/ CORRETIVA
■ CONTROLAR E GERENCIAR TODO PATRIMÔNIO DOS
12
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E SEUS
MESES
COMPONENTES, ADOTANDO CONTROLE POR
EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL

Descrição do serviço:


Os serviços deverão obedecer às seguintes especificações, dentro do programa de gerencia
de equipamentos: aquisição, instalação, treinamento, manutenção e resultado.



Atuar sobre todos os equipamentos médico-hospitalares inoperantes, exceto nos de alta
complexidade ou os que detêm manutenção exclusiva por rede autorizada, de modo a resolver
os problemas de baixa e média complexidade dentro do menor espaço de tempo.



Acompanhar e coordenar as ações para solução dos problemas de alta complexidade em
equipamentos, quando não possíveis de reparo pela contratada; bem como, também, atuar da
mesma forma quando os equipamentos tiverem manutenção exclusiva por rede autorizada,
identificando, nesses casos, os caminhos para uma solução ágil e econômica.



Atualizar periodicamente o cadastro de todos os equipamentos médico-hospitalares (EMH)
disponíveis no hospital, identificando em detalhes os dados do equipamento, sua localização
física, estado operacional e seu histórico de aquisição. O cadastro do parque de EMH deverá
ser apresentado à diretoria da unidade ou setor por este designado, dentro de um prazo de 30
(trinta) dias corridos após o início do contrato.



Manter rotina que centralize as informações e os serviços, de forma a gerenciar e manter os
EMH.
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Subsidiar a direção das unidades com informações gerenciais e técnicas sobre a situação do
parque de EMH. A contratada deverá apresentar após os primeiros 30 dias de atuação, relação
dos EMH que se encontram inoperantes, e orientação à direção quanto às ações a serem
adotadas para solução.



A manutenção preventiva de EMH deverá ser realizada com base em “checklist” técnico
adequado às características dos equipamentos e atendendo recomendações técnicas de
manuais especializados, ou aqueles julgados pela direção da unidade como essenciais à
realização das atividades fim da unidade.



Assessoramento à direção da unidade na avaliação da obsolescência e/ou alienação dos
equipamentos médico-hospitalares, emitindo parecer técnico, baseado em inspeção técnico
operacional, histórico de falhas, situação de manteabilidade, etc.



Implementar ações gerenciais baseadas em dados históricos, objetivando melhorias de
qualidade e redução dos custos.



Realizar treinamentos “ON THE JOB” dos usuários/operadores em relação aos procedimentos
funcionais dos equipamentos, visando estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos
mesmos



Assessorar a direção na elaboração de especificação técnica de EMH para fins de aquisição
e/ou locação de equipamentos médico-hospitalares.



Realizar calibração, com emissão de certificados rastreáveis ao INMETRO, de todos os
equipamentos de saúde que demandem verificação compulsória exigida pelo INMETRO e
outros de acordo com a prioridade da unidade e verba destinada a mesma.



Participar, sempre que solicitada pela direção da unidade, do processo de aquisição de
equipamentos biomédicos, considerando as exigências estabelecidas entes e após a aquisição
dos mesmos.



A contratada e seus auxiliares deverão obedecer rigorosamente à disciplina interna das
unidades, no que visar: circulação de pessoas, entrada e saída de bens e equipamentos e
outros.



A contratada realizará uma visita a cada 04 (quatro) meses, com um técnico, para verificar as
condições de cada equipamento.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ - MG
CNPJ: 18.180.356/0001-10
Telefone/Fax: (35) 3662-1118
www.mariadafe.mg.gov.br
E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com
Rua João Gonçalves da Costa, 190 - Canudos - 37.517-000 - Maria da Fé / MG



Lista de equipamentos para manutenção corretiva, (deverá ser realizada uma visita pela
empresa para que sejam listados todos os equipamentos):
-aspirador73338aspiramaxns
-balança0728s/nfilizola
-balança1194s/nfilizolaa
-berço aquecidoolidef
-desfibrilador –ecafixa
-detetor fetal md1000microem
- 02 eletrocardiógrafos eletrotouch dixtal
-fototerapia fanem
-respirador intermed neo natal
-respirador takaoka
-bomba de infusão
-cardioversor lifepack

Maria da Fé/MG, 27 de Junho de 2019.

______________________________
CONTRATANTE

_________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome/Assinatura: ________________________________
RG nº_______________________________________

Nome/ Assinatura: _______________________________
RG nº ______________________________________

