
 

 

 
 

 
EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.º 04/2021 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 
ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS 

MOBILIARIOS E DOS AR-CONDICIONADO HOSPITALARES. 
 

Em cumprimento aos princípios da administração pública aplicáveis às 

Organizações Sociais no tocante às contratações de terceiros para prestação de 

serviço, e em atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do 

São Paulo, Organização Social Beneficente Crista de Assistência Social a Saúde 

e Educação – Organização Mãos Amigas, inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.741.429/0002-53 torna público o presente Edital para convocação de possíveis 

interessados à prestação de serviço de Gestão de Engenharia Clínica, Manutenção 

preventiva e corretiva dos móveis hospitalares e equipamentos de ar-condicionado 

das unidades de saúde administrada por esta organização social, conforme condições 

especificadas abaixo:  

 
I. OBJETO:  

 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços por empresa 

especializada para manutenção corretiva, preventiva e calibração dos equipamentos 

sem reposição de peças e acessórios e na gestão de Engenharia Clínica 

compreendendo todas as tecnologias de saúde e afins, com software de gestão 

integrado para controle, acompanhamentos, calibrações, aferições, depreciações e 

relatórios das manutenções realizadas, seja elas internas ou externas, bem como 

auxílio e consultoria para aquisição e implantação de projetos/serviços, manutenção 

corretiva e preventiva dos mobiliários hospitalares incluído os serviços de marcenaria, 

serralheria e tapeçaria dos móveis e manutenções corretiva, preventiva, instalação e 

PMOC (Plano de manutenção operação e controle) dos equipamentos de ar 

condicionado das unidades.   

A realização da prestação de serviço de Gestão Especializada em Engenharia 

Clínica será realizada com apoio técnico presencial de acordo com as normas 

regulamentadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, em sua RDC 02 de 25 

de Janeiro de 2010, pela NBR/ABNT 15.943/2011, manuais de acreditação hospitalar 

para padronização do serviço sugerido, que compreende atividades de manutenção  



 

 

 

 

corretiva e preventiva nos Equipamentos Médico-Hospitalares/afins, móveis 

hospitalares e equipamentos de ar-condicionado com seus respectivos 

procedimentos, planejamento e execução da gestão completa do parque tecnológico, 

assessoria técnica em todos os aspectos, desde aquisição até seu descarte, 

mantendo um registro completo e constante atualização, utilizando software de gestão 

especializado para controle das informações obtidas através de relatórios mensais. A 

CONTRATADA fornecerá pessoal habilitado na jornada administrativa, 

disponibilizando conforme necessidade mínima das Unidade.  

 
II. GESTÃO ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS: 

 
1. Efetuar a gestão completa do parque de equipamentos, móveis e aparelhos de ar-

condicionado alocado nas unidades PRONTO SOCORRO CENTRAL E MATERNIDADE 

MUNICIPAL ALICE CAMPOS MACHADO, HOSPITAL LEITO IRMÃ ANETTE, UPA SANTO 

EDUARDO, compreendendo manutenções corretivas após sinalização de defeito completo 

ou parcial e manutenções preventivas conforme cronograma estabelecido previamente. 

2. Utilização de Software especializado em gestão de tecnologias médicas/afins para 

melhor fluxo e obtenção das informações sobre os equipamentos, assim que forem solicitados 

pela CONTRATANTE, mantendo de forma atualizada o inventário dos equipamentos. 

3. Efetuar supervisão dos profissionais que estiverem sob sua tutela, em relação a todas 

as disposições legais descritas neste instrumento, incluindo atualizações e treinamentos, 

transporte, ferramentas, entre outros. 

4. Utilização dos indicadores gerados pelo software de gestão para a realização de 

relatório mensal disposto de informações técnicas dos serviços realizados, do controle dos 

gastos, das solicitações da CONTRATANTE e quaisquer outros itens que se fizerem 

necessários relacionados às tecnologias em saúde. 

5. Disponibilizar um cronograma completo das rotinas e atividades a serem realizadas 

pelo serviço técnico especializado, sempre priorizando as normas da CONTRATANTE e dos 

fabricantes das tecnologias de saúde, onde serão estabelecidos procedimentos de 

manutenção que serão executados à risca, garantindo qualidade nas atividades executadas 

e segurança do paciente. 

6. Realização de treinamentos junto aos colaboradores da CONTRATANTE, visando a 

melhoria contínua de todos os processos e utilizadores, sendo treinamento técnico com os 

profissionais da CONTRATADA, parceiros ou com o responsável técnico do fabricante dos 

equipamentos. 



 

 

 

 

 

7. Fornecimento do material necessário para a realização das atividades descritas neste 

instrumento como: ferramentas, equipamentos de proteção coletiva e individual, sejam aos 

profissionais da CONTRATADA, seja aos parceiros. 

8. Realização de laudos técnicos dos serviços executados interna e externamente e 

daqueles solicitados pela CONTRATANTE em relação, como: obsolescência de 

equipamentos, correta utilização dos equipamentos, descritivos técnicos, laudos de mal-uso, 

dentre outros.  

9. Apoio técnico na aquisição de peças e insumos referentes a todos os equipamentos, 

junto ao setor de compras da CONTRATANTE, sendo que as solicitações deverão ser 

atestadas pelos setores técnicos. 

 
III. JUSTIFICATIVA: 

 
Motivado pela legislação vigente no que tange a necessidade de manutenção 

preventiva programada dos equipamentos médicos hospitalares/afinas, bem como 

obrigatoriedade de acompanhamento, calibrações e aferições para garantir controle, 

rastreabilidade e assistência segura, faz-se necessário chamamento público de 

empresas especializadas para atendimento à necessidade/demanda do no que tange 

a gestão de engenharia clínica, moveis hospitalares e equipamentos de ar-

condicionado ainda no âmbito do Contrato de Gestão nº 139/2021 , mantido entre o 

Organização Social Beneficente Crista de Assistência Social a Saúde e 

Educação – Organização Mãos Amigas, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, considerando o 

disposto abaixo: 

1. Estar de acordo com os princípios organizacionais da instituição (ética, qualidade, 

segurança e humanização); 

2. Cumprir com as legislações vigentes, no que tange às condições sanitárias, higiene, 

boas práticas de execução, qualidade e segurança; 

3. Participar de comissões e/ou engajar-se em ações nas áreas de educação, 

sustentabilidade e humanização, bem como ações sociais;  

4. Participar de treinamentos e capacitações oferecidos pela instituição; 

 

 



 

 

 

 

5. Possuir coordenação/responsável presencial atuante e efetivo no período de 

funcionamento do estabelecimento; 

6. Respeitar na íntegra o disposto no Edital, no que tange ao formato do serviço 

prestado; 

7. Respeitar na íntegra os dispostos presentes neste edital, bem como se atentar aos 

anexos I e II;  

   
IV. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

  

PRONTO SOCORRO CENTRAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ALICE 
CAMPOS MACHADO 

HOSPITAL LEITO IRMÃ ANETTE  

PRONTO ATENDIMENTO DO VAZAME (a ser inaugurado) 

UPA ZILDA ARNS – UPA SANTO EDUARDO  

SAMU  

SADS 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS  

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA  

 
V. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 

  

As interessadas deverão apresentar suas propostas de serviços e orçamentárias no 
período de 01 à 10 de novembro de 2021, através do endereço eletrônico do 
Departamento de Compras da Organização Mãos Amigas 
compras.embu.rue@maosamigas.org.br.  
 

VI. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
Poderão participar da cotação empresas regularmente constituídas e 

devidamente em dias com suas obrigações legais. Não poderão participar do presente 

processo, em consagração ao princípio da moralidade e impessoalidade, empresas 

que: (I) possuam em seu quadro societário pessoas que mantenham vínculo coma 

sede ou da filial, onde o serviço será prestado, (II) possuam em seu quadro societário 

servidores públicos vinculados a prefeitura e/ou secretarias de Embu das Artes - SP 

 
VII. DOCUMENTAÇÃO:  

 
As empresas interessadas em participar do presente processo de seleção 

deverão apresentar os documentos abaixo relacionados: 
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1 Cópia autenticada do contrato social e alterações, registrados na Junta 
Comercial ou Órgão Competente. 

2 Atestado técnico que comprove experiências técnica nos serviços deste edital 

3 Comprovante de inscrição no CNPJ/MF, que deverá conter a atividade 
econômica principal está de acordo com o contrato social da contratada e serviço 
que se pretende contratar. 

4 Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.  

6 Certidões públicas de inexistência de débito na Esfera Municipal, Estadual e 

Federal;  

7 Certidão Negativa de Débito FGTS. 

8 Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 

9 Cadastro de registro no Conselho da categoria profissional dos responsáveis 
técnicos 

10 Cadastro de registro no Conselho da categoria da empresa 

 
Como condição para assinatura do contrato deverão ser apresentados todos 

os documentos supracitados, que se aplicam a operacionalização dos serviços 

pautados neste edital. 

 
VIII. PROPOSTA DE SERVIÇO E ORÇAMENTÁRIA 

 
A proposta de serviço e orçamentária deverá constar o modelo do ANEXO I e II do 
edital. 
Para fins de proposta orçamentária, as interessadas estão cientes que a Unidade de 
Pronto Atendimento do Vazame encontra-se em fase de construção, e será 
posteriormente inaugurada, devendo ser considerada para fins de custos, todavia, que 
sendo abatida das remunerações mensais até a sua inauguração.  
 

IX. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Os documentos entregues pelos interessados serão analisados pela diretoria de 
operações e equipe técnica.  
 
O resultado da seleção será divulgado até 11/11/2021, ou em prazo menor, 
considerando a necessidade de contratação imediata; 
Durante a avaliação das propostas poderão solicitar esclarecimentos e/ou 
documentos complementares, inclusive documentos faltantes a fim de garantir a 
melhor escolha. 
Após as avaliações o detentor das melhores propostas será convocado para 
assinatura do contrato; 



 

 

  
 
 
 

X. DESEMPATE 

 
Havendo empate nos preços entre as propostas selecionadas, os membros 

responsáveis pela avaliação adotarão como critério de desempate a MELHOR 

TÉCNICA comprovada pelos profissionais destacados para prestação dos serviços 

(melhor estrutura, modelo de trabalho, qualidade e apresentação). Caso o empate 

persista, os proponentes serão convocados para negociação dos preços propostos, 

tonando-se vencedor aquele que oferecer o maior desconto. 

 
 

XI. ANEXOS DO EDITAL 

 
Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I PROPOSTA DE SERVIÇO 

Anexo II  MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROPOSTA DE SERVIÇO 
 
1. A propostas de preços deverão conter os seguintes dados:  

1.1 APRESENTAÇÃO: Em papel timbrado contendo razão social completa, CNPJ/MF, 

impressa, datada, assinada e identificada (nome e cargo), sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em 01 (uma) via.  

1.2 VALIDADE: deverá ter validade de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da sua 

apresentação.  

1.3 VALORES: deverá haver indicação de valores global, em moeda corrente nacional, 

expressos em algarismos (duas casas decimais após a vírgula), sem acréscimos.  

1.4 INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação dos serviços deverá ser 

iniciada junto as unidades imediatamente após assinatura de contrato.  

2. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais 

como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, serviços, encargos sociais, trabalhistas e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste chamamento, sem que nenhum 

ônus, sob quaisquer aspectos recaiam sobre o CONTRATANTE. 

3. Na proposta deverão constar as comprovações de expertise na área, bem como 

estrutura mínima necessária para prestação do serviço. 

4. Na proposta deverá constar todos os serviços e detalhes sobre a prestação e recursos 

embutidos no serviço prestado, bem como materiais de consumo, insumos para manutenção 

preventiva, utensílios, equipamentos e EPI´s/EPC´s. 

5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 

exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVÇOS  
UNIDADES DE 
ATENDIMENTO 

VALOR MENSAL R$ 

ENGENHARIA 
CLÍNICA 

serviços manutenção corretiva, 
preventiva e calibração dos 
equipamentos sem reposição de 
peças e acessórios e na gestão de 
Engenharia Clínica compreendendo 
todas as tecnologias de saúde e afins, 
com software de gestão integrado 
para controle, acompanhamentos, 
calibrações, aferições, depreciações e 
relatórios das manutenções 
realizadas, seja elas internas ou 
externas, bem como auxílio e 
consultoria para aquisição e 
implantação de projetos/serviços,   

01 - PRONTO 
SOCORRO CENTRAL E 
MATERNIDADE 
MUNICIPAL ALICE 
CAMPOS MACHADO, 
02 - HOSPITAL LEITO 
IRMÃ ANETTE, 03 - 
PRONTO 
ATENDIMENTO DO 
VAZAME, 04 - UPA 
SANTO EDUARDO, 05 - 
SAMU   

  

MOBILIÁRIO  

manutenção corretiva e preventiva dos 
mobiliários hospitalares incluído os 
serviços de marcenaria, serralheria e 
tapeçaria dos móveis, com software 
de gestão integrado para controle, 
acompanhamentos e relatórios das 
manutenções realizadas 

01 - PRONTO 
SOCORRO CENTRAL E 
MATERNIDADE 
MUNICIPAL ALICE 
CAMPOS MACHADO, 
02 - HOSPITAL LEITO 
IRMÃ ANETTE, 03 - 
PRONTO 
ATENDIMENTO DO 
VAZAME, 04 - UPA 
SANTO EDUARDO, 05 - 
SAMU   

  

CLIMATIZAÇÃO  

manutenções corretiva, preventiva, 
instalação e PMOC (Plano de 
manutenção operação e controle) dos 
equipamentos de ar-condicionado das 
unidades, com software de gestão 
integrado para controle, 
acompanhamentos, aferições, 
depreciações e relatórios das 
manutenções realizadas 

01 - PRONTO 
SOCORRO CENTRAL E 
MATERNIDADE 
MUNICIPAL ALICE 
CAMPOS MACHADO, 
02 - HOSPITAL LEITO 
IRMÃ ANETTE, 03 - 
PRONTO 
ATENDIMENTO DO 
VAZAME, 04 - UPA 
SANTO EDUARDO, 05 - 
SAMU   

  

    VALOR TOTAL  R$ 0,00 

 
 
 
 
 


