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ELEMENTO TÉCNICO

DO OBJETO 

Contratação de empresa para
em Engenharia Clínica para atendimento das necessidades da Gerência de Engenharia 
Clínica, pertencente à Unidade de Apoio do
Distrito Federal – IGESDF.

  

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Di
avançado Parque de Equipamentos Médico
hospitalares (Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria) e as Unidades de 
Pronto Atendimento, de modo a atender a complexidade d
âmbito do sistema público de saúde.

O parque tecnológico deve estar disponível para atendimento à demanda de exames para 
diagnóstico e tratamento da população, dessa forma,
gerenciamento e manutenção contín
imprescindível para o funcionamento deste dentro dos padrões de segurança 
estabelecidos por diversos organismos nacionais e internacionais e
pelos fabricantes, garantindo a qualidade, eficá
prestados, minimizando riscos e custos intrínsecos, bem como buscando a maior 
economicidade, a rastreabilidade e maior disponibilidade dos equipamentos, e o menor 
impacto ambiental possível.

Para oferecer suporte e melhorias ao parque tecnológico instalado nas instituições e para 
atender todos os requisitos da RDC 02/2010 e NBR 15943/2011, tanto no quesito técnico 
quanto no administrativo, é fundamental a prestação dos serviços de Engenharia Clínica, 
que é voltada a implantar, planejar e gerenciar o Parque de Equipamentos Médico
Hospitalares, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado à
de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a 
melhoria direta no atendimento à população.

A resolução RDC Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 
gerenciamento de tecnologias em saúde em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 
cujo objetivo é estabelecer os critérios mínimos, a serem segu
de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de 
serviços de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, 
efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a en
estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos 
físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no 
processo destes. Entre seus artigos, destaca
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ELEMENTO TÉCNICO Nº 72/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/GGTEC/GEENG

Contratação de empresa para fornecimento contínuo de software dedicado de gestão 
para atendimento das necessidades da Gerência de Engenharia 

Clínica, pertencente à Unidade de Apoio do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
 

CONTRATAÇÃO 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) possui um 
avançado Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares distribuído entre suas unidades 
hospitalares (Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria) e as Unidades de 
Pronto Atendimento, de modo a atender a complexidade dos serviços prestados no 
âmbito do sistema público de saúde. 

O parque tecnológico deve estar disponível para atendimento à demanda de exames para 
e tratamento da população, dessa forma, a execução de serviço de 

gerenciamento e manutenção contínua e ininterrupta do parque de equipamentos é 
imprescindível para o funcionamento deste dentro dos padrões de segurança 
estabelecidos por diversos organismos nacionais e internacionais e parâmetros definidos 
pelos fabricantes, garantindo a qualidade, eficácia, efetividade e segurança dos serviços 
prestados, minimizando riscos e custos intrínsecos, bem como buscando a maior 
economicidade, a rastreabilidade e maior disponibilidade dos equipamentos, e o menor 
impacto ambiental possível. 

melhorias ao parque tecnológico instalado nas instituições e para 
atender todos os requisitos da RDC 02/2010 e NBR 15943/2011, tanto no quesito técnico 
quanto no administrativo, é fundamental a prestação dos serviços de Engenharia Clínica, 

implantar, planejar e gerenciar o Parque de Equipamentos Médico
Hospitalares, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado à
de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a 

atendimento à população.  

A resolução RDC Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 - Ministério da Saúde, dispõe sobre o 
gerenciamento de tecnologias em saúde em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 

estabelecer os critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos 
de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de 
serviços de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, 
efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a en
estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos 
físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no 
processo destes. Entre seus artigos, destaca-se o Art. 16. 

 

IGESDF/UNAP/SUNAP/GGTEC/GEENG 

fornecimento contínuo de software dedicado de gestão 
para atendimento das necessidades da Gerência de Engenharia 

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 

strito Federal (IGESDF) possui um 
Hospitalares distribuído entre suas unidades 

hospitalares (Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria) e as Unidades de 
os serviços prestados no 

O parque tecnológico deve estar disponível para atendimento à demanda de exames para 
a execução de serviço de 

ua e ininterrupta do parque de equipamentos é 
imprescindível para o funcionamento deste dentro dos padrões de segurança 

parâmetros definidos 
cia, efetividade e segurança dos serviços 

prestados, minimizando riscos e custos intrínsecos, bem como buscando a maior 
economicidade, a rastreabilidade e maior disponibilidade dos equipamentos, e o menor 

melhorias ao parque tecnológico instalado nas instituições e para 
atender todos os requisitos da RDC 02/2010 e NBR 15943/2011, tanto no quesito técnico 
quanto no administrativo, é fundamental a prestação dos serviços de Engenharia Clínica, 

implantar, planejar e gerenciar o Parque de Equipamentos Médico-
Hospitalares, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado à realização 
de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a 

Ministério da Saúde, dispõe sobre o 
gerenciamento de tecnologias em saúde em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 

idos pelos estabelecimentos 
de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de 
serviços de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, 
efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a entrada no 
estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos 
físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no 
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Art. 16. O esta
mecanismos que permitam a rastreabilidade das 
tecnologias definidas no art.3º, conforme Guia de 
Gerenciamento de Tecnologias em Saúde a que se refere 
o § 1º do art. 6º deste regulamento.

A Resolução supracitada exige que
para rastreabilidade das tecnologias, sendo esta passível de execução por meio de 
software dedicado de gestão, visto possibilitar o registro do parque tecnológico e 
atualização conforme movimentação do

O IGESDF conta com equipe de Engenharia Clínica própria, além da prestação de serviços 
por empresa terceirizada. Conforme contrato firmado com
deve oferecer software dedicado para gestão dos equipamentos, no ent
pertence à Contratada e fica sob gestão desta. Por isso, a Contratante depende 
exclusivamente da Contratada para realizar o controle, assim como inclusão de qualquer 
informação no sistema. Além disso,
serviço, o software utilizado atualmente será substituído e as informações serão perdidas, 
prejudicando a formação de histórico de manutenção dos equipamentos.

O histórico do parque tecnológico permite conhecimento dos custos com manutenção, 
taxa de manutenções realizadas, vida útil do equipamento, podendo
manutenções, avaliar a obsolescência dos EMHs e analisar renovação do parque,
outros benefícios. 

O IGESDF conta com o sistema MV Soul para atendimento de prontuário eletrônic
entanto o mesmo não é uma ferramenta adequada para a área de Engenharia Clínica, 
visto que não permite controle de todos indicadores monitorados por esta área, assim 
como não possibilita os planejamentos de manutenções.

De modo a atender a resolução 
devido controle dos equipamentos e seus indicadores, garantir o rastreio,
maior agilidade nas decisões, acompanhar a execução das manutenções, além de ter 
histórico de vida dos equipamentos
de gestão de equipamentos médico
IGESDF. 

  

DAS NORMAS BALIZADOR

A prestação de serviço deve conter, como características mínimas, a v
atendimento a(o): 

Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Executivo a instituir o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Instituto Hospital de Base 
do Distrito Federal - IHBDF, instituído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para 
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Art. 16. O estabelecimento de saúde deve dispor de 
mecanismos que permitam a rastreabilidade das 
tecnologias definidas no art.3º, conforme Guia de 
Gerenciamento de Tecnologias em Saúde a que se refere 
o § 1º do art. 6º deste regulamento. 

A Resolução supracitada exige que a instituição assistencial de saúde
para rastreabilidade das tecnologias, sendo esta passível de execução por meio de 
software dedicado de gestão, visto possibilitar o registro do parque tecnológico e 
atualização conforme movimentação dos equipamentos. 

O IGESDF conta com equipe de Engenharia Clínica própria, além da prestação de serviços 
por empresa terceirizada. Conforme contrato firmado com a empresa terceirizada, esta 
deve oferecer software dedicado para gestão dos equipamentos, no ent
pertence à Contratada e fica sob gestão desta. Por isso, a Contratante depende 
exclusivamente da Contratada para realizar o controle, assim como inclusão de qualquer 
informação no sistema. Além disso, em casos de mudança de empresas prestadora
serviço, o software utilizado atualmente será substituído e as informações serão perdidas, 
prejudicando a formação de histórico de manutenção dos equipamentos.

O histórico do parque tecnológico permite conhecimento dos custos com manutenção, 
anutenções realizadas, vida útil do equipamento, podendo

manutenções, avaliar a obsolescência dos EMHs e analisar renovação do parque,

O IGESDF conta com o sistema MV Soul para atendimento de prontuário eletrônic
entanto o mesmo não é uma ferramenta adequada para a área de Engenharia Clínica, 
visto que não permite controle de todos indicadores monitorados por esta área, assim 
como não possibilita os planejamentos de manutenções. 

De modo a atender a resolução RDC Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010, e para que haja o 
devido controle dos equipamentos e seus indicadores, garantir o rastreio,
maior agilidade nas decisões, acompanhar a execução das manutenções, além de ter 
histórico de vida dos equipamentos, faz-se necessária a contratação de software dedicado 
de gestão de equipamentos médico-hospitalares para atendimento de todas unidades do 

DAS NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO 

A prestação de serviço deve conter, como características mínimas, a v

Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Executivo a instituir o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Instituto Hospital de Base 
IHBDF, instituído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para 

 

belecimento de saúde deve dispor de 
mecanismos que permitam a rastreabilidade das 
tecnologias definidas no art.3º, conforme Guia de 
Gerenciamento de Tecnologias em Saúde a que se refere 

a instituição assistencial de saúde possua mecanismos 
para rastreabilidade das tecnologias, sendo esta passível de execução por meio de 
software dedicado de gestão, visto possibilitar o registro do parque tecnológico e 

O IGESDF conta com equipe de Engenharia Clínica própria, além da prestação de serviços 
a empresa terceirizada, esta 

deve oferecer software dedicado para gestão dos equipamentos, no entanto o mesmo 
pertence à Contratada e fica sob gestão desta. Por isso, a Contratante depende 
exclusivamente da Contratada para realizar o controle, assim como inclusão de qualquer 

em casos de mudança de empresas prestadoras de 
serviço, o software utilizado atualmente será substituído e as informações serão perdidas, 
prejudicando a formação de histórico de manutenção dos equipamentos. 

O histórico do parque tecnológico permite conhecimento dos custos com manutenção, 
anutenções realizadas, vida útil do equipamento, podendo reduzir custos com 

manutenções, avaliar a obsolescência dos EMHs e analisar renovação do parque, entre 

O IGESDF conta com o sistema MV Soul para atendimento de prontuário eletrônico, no 
entanto o mesmo não é uma ferramenta adequada para a área de Engenharia Clínica, 
visto que não permite controle de todos indicadores monitorados por esta área, assim 

RDC Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010, e para que haja o 
devido controle dos equipamentos e seus indicadores, garantir o rastreio, possibilitar 
maior agilidade nas decisões, acompanhar a execução das manutenções, além de ter 

se necessária a contratação de software dedicado 
hospitalares para atendimento de todas unidades do 

A prestação de serviço deve conter, como características mínimas, a verificação do 

Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Executivo a instituir o Instituto de 
IGESDF e dá outras providências; 

Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Instituto Hospital de Base 
IHBDF, instituído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para 
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Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
providências; 

Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Instituto de Gest
Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Estatuto Social; 

Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e 
Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
sem prejuízo do Regulame

Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto 
Hospital de Base do Distrito Federal;

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram
Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 
Distrito Federal – IGESDF;

Demais normas institucionais que regem os atos do IGESDF.

  

DAS ESPECIFICAÇÕES 

Equipamento médico-hospitalar (EMH)
médico hospitalares, equipamentos médicos, equipamentos eletromédicos, com uso
saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta 
ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação

Manutenção corretiva: Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos 
sistemas às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução 
de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como su
componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos.

Manutenção Programada:
Segurança Elétrica, planejada(s);

Manutenção preventiva:
componentes dos sistemas/equipamentos, conservando
segurança e em perfeito estado de funcionamento, devendo ser executada em duas 
etapas: 

Inspeção: Verificação dos equipamentos/instalações segu
manutenção recomendado pelos fabricantes dos equipamentos e recomendações de boas 
práticas de manutenção. 

Revisão: Verificações programadas dos equipamentos/instalações para fins de reparos, 
limpeza ou reposição de componentes.
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Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá ou

Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, e dá outras providências;

Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Instituto de Gest
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF; 

Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e 
Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
sem prejuízo do Regulamento anterior, respeitando o período de vigência das normas;

Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto 
Hospital de Base do Distrito Federal; 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram
Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 

 

Demais normas institucionais que regem os atos do IGESDF. 

hospitalar (EMH): compreendem todos equipamentos odonto
médico hospitalares, equipamentos médicos, equipamentos eletromédicos, com uso
saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta 
ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação ou monitorização de pacientes.

Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos 
sistemas às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução 
de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de peças, 
componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos.

Manutenção Programada: Compreende Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de 
Segurança Elétrica, planejada(s); 

Manutenção preventiva: Tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos nos 
componentes dos sistemas/equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de 
segurança e em perfeito estado de funcionamento, devendo ser executada em duas 

Verificação dos equipamentos/instalações seguindo programa (rotina) de 
manutenção recomendado pelos fabricantes dos equipamentos e recomendações de boas 

Verificações programadas dos equipamentos/instalações para fins de reparos, 
limpeza ou reposição de componentes. 

 

IGESDF e dá outras 

Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Instituto de Gestão 
IGESDF, e dá outras providências; 

Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Instituto de Gestão 

Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e 
Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, 

nto anterior, respeitando o período de vigência das normas; 

Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do 

todos equipamentos odonto-
médico hospitalares, equipamentos médicos, equipamentos eletromédicos, com uso em 
saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta 

ou monitorização de pacientes. 

Tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos 
sistemas às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução 

bstituição de peças, 
componentes e/ou acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos. 

Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de 

o evitar a ocorrência de defeitos nos 
os dentro dos padrões de 

segurança e em perfeito estado de funcionamento, devendo ser executada em duas 

indo programa (rotina) de 
manutenção recomendado pelos fabricantes dos equipamentos e recomendações de boas 

Verificações programadas dos equipamentos/instalações para fins de reparos, 
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Calibração: Conjunto de ações realizadas periodicamente que visa assegurar a 
confiabilidade de um instrumento de medição por meio da comparação do valor aferido 
no equipamento com um padrão rastreável ao Sistema Internacional (SI), tendo como 
resultado um certificado de Calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC 
INMETRO); 

Teste de segurança elétrica:
consumo, os valores de tensão de alimentação, o aterramento e a resistência de isolação 
de um equipamento, tendo como resultado um certificado de Teste de Segurança Elétrica 
rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC 

Chamado Técnico: Solicitação feita pela Contratante para a realização de um 
Atendimento Técnico; 

Atendimento Técnico: Presença, no local de instalação dos conjuntos, de profissional 
competente para prestação do serviço;

Ordem de Serviço: Registro do Chamado Técnico, e de todas as suas respectivas 
informações; 

Ronda: Rotina de verificação de problemas 
a todos os setores da instituição, visando antecipar a comunicação entre as partes e 
verificar a ocorrência de eventuais reclamações de funcionamento dos EMH.

Instalação: atividade ou serviço técnico de dispor, mon
adequadamente, um conjunto de dispositivos necessários a um determinado EMH, em 
conformidade com instruções determinadas e os seus testes de operação para 
confirmação do funcionamento satisfatório.

Plano de Manutenção: Documento anexo ao
informar minimamente a frequência de realização de cada atividade, assim como balizar 
os principais itens de inspeções e revisões a serem realizadas na manutenção programada 
de cada equipamento(s)/sistema(s) existent

A especificação do objeto é apresentada no Anexo I.

  

DA APRESENTAÇÃO DE P

O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor preço global, desde que 
atendidos os requisitos deste Elemento Técnico e a qualidade dos 
especificados.  

As propostas deverão ser apresentadas em planilha discriminativa, que deverá conter, no 
mínimo:  

nome do representante legal da empresa e dados;

detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I;

as quantidades;   
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Conjunto de ações realizadas periodicamente que visa assegurar a 
confiabilidade de um instrumento de medição por meio da comparação do valor aferido 
no equipamento com um padrão rastreável ao Sistema Internacional (SI), tendo como 

rtificado de Calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC 

Teste de segurança elétrica: Conjunto de testes que avaliam a corrente de fuga, o 
consumo, os valores de tensão de alimentação, o aterramento e a resistência de isolação 

um equipamento, tendo como resultado um certificado de Teste de Segurança Elétrica 
rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC - INMETRO); 

Solicitação feita pela Contratante para a realização de um 

Presença, no local de instalação dos conjuntos, de profissional 
competente para prestação do serviço; 

Registro do Chamado Técnico, e de todas as suas respectivas 

Rotina de verificação de problemas em Equipamentos Médico
a todos os setores da instituição, visando antecipar a comunicação entre as partes e 
verificar a ocorrência de eventuais reclamações de funcionamento dos EMH.

atividade ou serviço técnico de dispor, montar e/ou conectar, 
adequadamente, um conjunto de dispositivos necessários a um determinado EMH, em 
conformidade com instruções determinadas e os seus testes de operação para 
confirmação do funcionamento satisfatório. 

Documento anexo ao Elemento Técnico, que tem por objetivo 
informar minimamente a frequência de realização de cada atividade, assim como balizar 
os principais itens de inspeções e revisões a serem realizadas na manutenção programada 
de cada equipamento(s)/sistema(s) existente(s) coberto pelo contrato.

A especificação do objeto é apresentada no Anexo I. 

ROPOSTA 

O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor preço global, desde que 
atendidos os requisitos deste Elemento Técnico e a qualidade dos 

As propostas deverão ser apresentadas em planilha discriminativa, que deverá conter, no 

nome do representante legal da empresa e dados;   

detalhamento do objeto, conforme especificação do Anexo I;   

 

Conjunto de ações realizadas periodicamente que visa assegurar a 
confiabilidade de um instrumento de medição por meio da comparação do valor aferido 
no equipamento com um padrão rastreável ao Sistema Internacional (SI), tendo como 

rtificado de Calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC - 

Conjunto de testes que avaliam a corrente de fuga, o 
consumo, os valores de tensão de alimentação, o aterramento e a resistência de isolação 

um equipamento, tendo como resultado um certificado de Teste de Segurança Elétrica 

Solicitação feita pela Contratante para a realização de um 

Presença, no local de instalação dos conjuntos, de profissional 

Registro do Chamado Técnico, e de todas as suas respectivas 

em Equipamentos Médico-Hospitalares junto 
a todos os setores da instituição, visando antecipar a comunicação entre as partes e 
verificar a ocorrência de eventuais reclamações de funcionamento dos EMH. 

tar e/ou conectar, 
adequadamente, um conjunto de dispositivos necessários a um determinado EMH, em 
conformidade com instruções determinadas e os seus testes de operação para 

Elemento Técnico, que tem por objetivo 
informar minimamente a frequência de realização de cada atividade, assim como balizar 
os principais itens de inspeções e revisões a serem realizadas na manutenção programada 

e(s) coberto pelo contrato. 

O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor preço global, desde que 
produtos e serviços 

As propostas deverão ser apresentadas em planilha discriminativa, que deverá conter, no 
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valores estratificados por item, valor total mensal e valor global, em moeda nacional, em 
algarismo e por extenso;  

prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

prazo para entrega do sistema;

dados bancários da empresa, tais c
Banco da mesma;  

 CNPJ, telefone, endereço e e

marca e modelo do objeto;

garantia do objeto;   

número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, 
procedência;   

Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, 
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

  

DA VIGÊNCIA CONTRATU

O prazo de entrega é de até
período de implantação de até 30 (trinta) dias.

O presente Contrato terá
podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes 
envolvidas, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de 
Compras e Contratações do IGESDF.

  

DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO

A entrega do sistema, bem como a prestação do serviço, será realizada conforme definido 
abaixo: 

Apresentar o produto, em perfeito estado, e identificado com as informações: 
especificação, quantidade, sendo que todos os dados (catálogo) devem 
português. 

A prestação de serviços ocorrerá nas seguintes unidades:

  

    UNIDADE 

1 Hospital de Base

2 Hospital Regional de Santa 
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valores estratificados por item, valor total mensal e valor global, em moeda nacional, em 
 

prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;   

prazo para entrega do sistema;   

dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do 

CNPJ, telefone, endereço e e-mail;   

marca e modelo do objeto;   

número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, 

Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, 
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.  

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

é de até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, com 
período de implantação de até 30 (trinta) dias. 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes 
envolvidas, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de 
Compras e Contratações do IGESDF. 

ÃO DOS SERVIÇOS 

A entrega do sistema, bem como a prestação do serviço, será realizada conforme definido 

Apresentar o produto, em perfeito estado, e identificado com as informações: 
especificação, quantidade, sendo que todos os dados (catálogo) devem 

A prestação de serviços ocorrerá nas seguintes unidades: 

ENDEREÇO 

Hospital de Base 
SMHS - Área Especial - Quadra 101 -

70335-900 

Hospital Regional de Santa AC 102, Blocos, Conj. A/B/C - Santa Maria, Brasília 

 

valores estratificados por item, valor total mensal e valor global, em moeda nacional, em 

omo número da conta corrente, agência e nome do 

número do código do produto, forma de apresentação, nome comercial, fabricante, 

Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, 
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no 

assinatura do contrato, com 

, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes 
envolvidas, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de 

A entrega do sistema, bem como a prestação do serviço, será realizada conforme definido 

Apresentar o produto, em perfeito estado, e identificado com as informações: 
especificação, quantidade, sendo que todos os dados (catálogo) devem estar em 

- Asa Sul, Brasília - DF, 

Santa Maria, Brasília - DF, 
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Maria 

3 UPA - Ceilândia 

4 UPA - Núcleo Bandeirante

5 UPA - Recanto das Emas

6 UPA - Samambaia

7 UPA - Sobradinho

8 UPA - São Sebastião

9 UPA - Brazlândia

10 UPA - Paranoá 

11 UPA - Gama 

12 UPA - Ceilândia II

13 UPA - Vicente Pires

14 UPA - Riacho Fundo II

15 UPA - Planaltina

16 Unidade de Apoio -

  

Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento
o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. 
Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas 
de acordo com a legislação específica:

número da Ordem de Fornecimento;

o nome do produto e descrição nos ter

marca e o nome comercial;

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades 
previstas neste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de 
Compras e Contratações do IGESDF.

O(s) objeto(s) deverá(ão) se
avarias.  
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72502-100 

 
Setor Norte, QNN 27, Área Especial D 

- DF, 72225-270

Núcleo Bandeirante 
DF-075, Km-180, Área Especial, EPNB, Brasília 

71705-510 

Recanto das Emas 
Quadras 400-600 s/n, Área Especial 

250 

Samambaia 
QS 107, Conj. 4 - Área Especial, Samambaia 

700 

Sobradinho 
DF-420, em frente à AR-13, próximo ao COER 

Sobradinho II - DF

São Sebastião Quadra 102, Conj. 1 - São Sebastião 

Brazlândia Vila São José, Q 37, AE 1, Posto de Saúde, Brazlândia/DF

Paranoá Parque Q ½ Comercial 1 AE 4 EPC, Paranoá/DF

Setor de Indústria QI 7, Área Reservada 2, Gama/DF

Ceilândia II Expansão do Setor O, QNO 21, AE D, Ceilândia/DF

Vicente Pires Rua 10 Qd 4D Chácara 135, Vicente Pires/DF

Riacho Fundo II QN 31 Conjunto 3 Lote 1, Riacho Fundo II/DF

Planaltina 
Setor Habitacional Mestre D’armas, Q 23 MD 2 Lt 1, 

Planaltina/DF 

 SIA SIA Trecho 17 rua 06 lote 115, Brasília/DF, 70297

Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento 
o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. 
Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

produtos deverão ser entregues da seguinte forma:   

O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas 
de acordo com a legislação específica:   

número da Ordem de Fornecimento;   

e descrição nos termos do Anexo I;   

marca e o nome comercial;   

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades 
Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de 

Compras e Contratações do IGESDF.   

O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem 

 

Setor Norte, QNN 27, Área Especial D - Ceilândia, Brasília 
270 

180, Área Especial, EPNB, Brasília - DF, 

- Brasília - DF, 72630-

Área Especial, Samambaia - DF, 7232-

13, próximo ao COER - 
DF 

São Sebastião - DF, 71692-101 

Vila São José, Q 37, AE 1, Posto de Saúde, Brazlândia/DF 

Paranoá Parque Q ½ Comercial 1 AE 4 EPC, Paranoá/DF 

Setor de Indústria QI 7, Área Reservada 2, Gama/DF 

Expansão do Setor O, QNO 21, AE D, Ceilândia/DF 

Rua 10 Qd 4D Chácara 135, Vicente Pires/DF 

QN 31 Conjunto 3 Lote 1, Riacho Fundo II/DF 

Setor Habitacional Mestre D’armas, Q 23 MD 2 Lt 1, 
 

SIA Trecho 17 rua 06 lote 115, Brasília/DF, 70297-400 

 definitivo do objeto, 
o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. 
Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.   

O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas 

Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades 
Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de 

r entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem 
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DA HABILITAÇÃO 

Habilitação Pessoa Jurídica:

No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido 
nacionalmente (CNH, carteira 

No caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, em exercício;

No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no 
registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;

Para todos os efeitos, considera
vigor, o documento de constituição d
referentes à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última 
alteração consolidada. 

Quanto à representação, deve ser observado:

Se representante legal apresentar procuração por instrum
poderes para praticar os atos pertinentes ao certame.

Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do 
documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

O representante legal constante na procuração, assim como o (s) sócio (s) outorgante (s) 
dever (ao) apresentar documento comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente 
(CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro).

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 
os originais da documentação exigida neste Ato Co

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

União - Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União;
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Habilitação Pessoa Jurídica: 

No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido 
nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro);

No caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, em exercício; 

No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no 
registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 
utorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado das últimas alterações 
referentes à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última 

Quanto à representação, deve ser observado: 

Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, com 
poderes para praticar os atos pertinentes ao certame. 

Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do 
documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a 

dade/competência do outorgante para constituir mandatário. 

O representante legal constante na procuração, assim como o (s) sócio (s) outorgante (s) 
dever (ao) apresentar documento comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente 

dade, registro profissional ou outro). 

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 
os originais da documentação exigida neste Ato Convocatório. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 

 

No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial; 

No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados 

Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido 
de identidade, registro profissional ou outro);  

No caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus 

No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no 
registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 
utorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

se como ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
a empresa, acompanhado das últimas alterações 

referentes à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última 

ento particular ou público, com 

Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do 
documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a 

O representante legal constante na procuração, assim como o (s) sócio (s) outorgante (s) 
dever (ao) apresentar documento comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente 

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 

Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos 
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CNDT - Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com 
efeitos de negativa; 

FGTS - Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de 
Serviço, mediante Certificado de Regularidade;

CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica; 

CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria 
Geral da União; 

CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ar
Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da 
Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa 
física ou jurídica. 

Certidão Negativa de Regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do 
fornecedor. 

Habilitação Técnica: 

Documentação comprobatória para autorização de uso e comercialização do software;

 Apresentar Atestados de Capacidade Técnico
de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem prestando a 
contento os serviços objeto do presente instrumento;

Serão aceitos somente atestados com prazo de no mínimo

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 
os originais da documentação exigida neste elemento técnico.

  

DAS OBRIGAÇÕES DA CO

Entregar o(s) produto(s) no prazo estabelecido.

Realizar o(s) serviço(s) e fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as 
especificações constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em 
função de pedido de revisão de pre

Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com 
equipamentos instalados em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as 
normas vigentes. 
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Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com 

Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, mediante Certificado de Regularidade; 

Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art. 192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da 
Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa 

va de Regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do 

Documentação comprobatória para autorização de uso e comercialização do software;

Apresentar Atestados de Capacidade Técnico-Operacional, emitidos por p
de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem prestando a 
contento os serviços objeto do presente instrumento; 

Serão aceitos somente atestados com prazo de no mínimo 6 (seis) meses de duração.

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 

os originais da documentação exigida neste elemento técnico. 

NTRATADA 

Entregar o(s) produto(s) no prazo estabelecido. 

Realizar o(s) serviço(s) e fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as 
especificações constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em 
função de pedido de revisão de preço. 

Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com 
equipamentos instalados em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as 

 

Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com 

Garantia do Tempo de 

Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

t. 192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da 
Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa 

va de Regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do 

Documentação comprobatória para autorização de uso e comercialização do software; 

Operacional, emitidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que tenha prestado ou vem prestando a 

6 (seis) meses de duração.  

A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento 
o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou 

Realizar o(s) serviço(s) e fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as 
especificações constantes neste Elemento Técnico, não se admitindo procrastinação em 

Entregar à Contratante o serviço inteiramente concluído e estabelecido, com 
equipamentos instalados em pleno funcionamento, tudo em conformidade com as 
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Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo po
qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso.

Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, além 
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a 
seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, 
fretes, embalagem e demais encargos.

Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa 
ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser 
fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 
deterioração, substituindo sempre que for o caso.

Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 1 (um) dia, o objeto com avarias ou 
defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF, contados a partir do recebimento dos 
produtos. 

Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá g
sempre que necessário. 

Manter empregados necessários para a execução dos serviços, conforme definido no 
contrato. 

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachá, além
quando for o caso. 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
instrumento contratual. 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no processo,
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
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Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo po
qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso. 

Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, além 
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a 

ônus e encargos decorrentes da execução.  

Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, 
fretes, embalagem e demais encargos. 

Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa 
dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser 

fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes. 

Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 
do sempre que for o caso. 

Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 1 (um) dia, o objeto com avarias ou 
defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF, contados a partir do recebimento dos 

Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá garantir a atualização do sistema 

Manter empregados necessários para a execução dos serviços, conforme definido no 

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no processo,
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

 

Garantir a boa qualidade do(s) serviço(s) e produto(s) fornecido(s), respondendo por 

Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, além 
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, ficando a 

Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, 

Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa 
dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato de a execução ser 

 

Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer 

Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 1 (um) dia, o objeto com avarias ou 
defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF, contados a partir do recebimento dos 

arantir a atualização do sistema 

Manter empregados necessários para a execução dos serviços, conforme definido no 

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento. 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no processo, ou 
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
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Manter atualizados os da
alteração. 

A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante 
todo período da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, 
caso necessário, e manutenção preventiva conforme recomendação do fabricante.

O prazo de primeiro atendimento será de até 30 (trinta) minutos contados da abertura do 
chamado via telefone ou e
deverá ser efetuado em até 3 (três) horas, salvo comprovação de impossibilidade, 
reconhecida pela Contratante.

Não haverá limites de chamados corretivos.

O Atendimento Técnico disponível em horário comercial. Caso necessário, poderão ser 
solicitados eventualmente atendimentos

  

DAS OBRIGAÇÕES DA CO

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os se

Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às 
normas de segurança do IGESDF.

Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor.

Garantir o contraditório e ampla defesa.

Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar 
na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 

  

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias,
conta corrente, após a apresentação do atesto pelo gestor do contrato, conforme 
cronograma de execução, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento 
fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos
forma abaixo: 
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Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer 

A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante 
todo período da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, 

manutenção preventiva conforme recomendação do fabricante.

O prazo de primeiro atendimento será de até 30 (trinta) minutos contados da abertura do 
chamado via telefone ou e-mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o reparo 

em até 3 (três) horas, salvo comprovação de impossibilidade, 
reconhecida pela Contratante. 

Não haverá limites de chamados corretivos. 

O Atendimento Técnico disponível em horário comercial. Caso necessário, poderão ser 
solicitados eventualmente atendimentos em horários extras. 

NTRATANTE 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

Indicar os locais e horários em que deverão ser executados os serviços.

Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às 
normas de segurança do IGESDF. 

Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor. 

ório e ampla defesa. 

Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico.

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar 
na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto. 

Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas 

O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em 
conta corrente, após a apresentação do atesto pelo gestor do contrato, conforme 
cronograma de execução, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento 
fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos

 

dos cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer 

A Contratada deverá realizar manutenção gratuita nos materiais e equipamentos durante 
todo período da contratação, incluindo manutenção corretiva com substituição de peças, 

manutenção preventiva conforme recomendação do fabricante. 

O prazo de primeiro atendimento será de até 30 (trinta) minutos contados da abertura do 
mail, desconsiderando finais de semana e feriados, e o reparo 

em até 3 (três) horas, salvo comprovação de impossibilidade, 

O Atendimento Técnico disponível em horário comercial. Caso necessário, poderão ser 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

rviços. 

Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local dos serviços, desde que observadas às 

Rejeitar no todo ou em parte, o serviço realizado em desacordo com as obrigações 

Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento Técnico. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Elemento Técnico, bem como atestar 

Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do instrumento contratual, para que sejam adotadas as medidas 

de depósito bancário em 
conta corrente, após a apresentação do atesto pelo gestor do contrato, conforme 
cronograma de execução, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento 
fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação, na 
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NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE 
DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 28.481.233/0001
ENDEREÇO: SMHS 
BLOCO A
CEP: 70.335

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação específica, discriminar o nome comercial, o quantitativo do 
serviço que foi efetivamente entregue, número da ordem de fornecimento, valor unitár
e total e número de referência do processo de seleção de fornecedores ou número do 
contrato. 

Os documentos fiscais deverão conter os valores discriminados por equipamento e o valor 
total. 

Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorre
com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser 
contado a partir da reapresentação das mesmas.

Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não 
sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.

Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da 
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua 
contagem a partir da data 
financeira. 

Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não 
deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

  

DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área técnica responsável,
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados na prestação dos serviços.

O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Elemento Técnico.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação das penalidades, previstas no Regulamento Próprio 
de Compras e Contratações do IGESDF.

A fiscalização de que trata este item não exclui 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
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NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE 
DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 28.481.233/0001
ENDEREÇO: SMHS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 
BLOCO A
CEP: 70.335-900. 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação específica, discriminar o nome comercial, o quantitativo do 
serviço que foi efetivamente entregue, número da ordem de fornecimento, valor unitár
e total e número de referência do processo de seleção de fornecedores ou número do 

Os documentos fiscais deverão conter os valores discriminados por equipamento e o valor 

Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo 
com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser 
contado a partir da reapresentação das mesmas. 

Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não 
ão, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.

Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da 
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização 

Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não 
deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área técnica responsável,
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados na prestação dos serviços.

mpanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços. 

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Elemento Técnico. 

escumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação das penalidades, previstas no Regulamento Próprio 
de Compras e Contratações do IGESDF. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

 

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE 
DO DISTRITO FEDERAL 
CNPJ: 28.481.233/0001-72 

ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - 
BLOCO A 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação específica, discriminar o nome comercial, o quantitativo do 
serviço que foi efetivamente entregue, número da ordem de fornecimento, valor unitário 
e total e número de referência do processo de seleção de fornecedores ou número do 

Os documentos fiscais deverão conter os valores discriminados por equipamento e o valor 

ções ou em desacordo 
com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser 

Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não 
ão, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema. 

Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da 
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua 

em que estas forem cumpridas e não será devida atualização 

Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não 
deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida. 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área técnica responsável, que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados na prestação dos serviços. 

mpanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação 

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

escumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação das penalidades, previstas no Regulamento Próprio 

nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
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de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
Contratante ou de seus agentes e prepostos.

  

DA GARANTIA CONTRATU

A empresa deverá prestar garantia no prazo máximo de 15
partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (
total do instrumento, de acordo com as modalidades previstas no art. 30 do Regulamento 
de Compras e Contratações do IGESDF, que ficará sob responsabilidade deste.

O período de garantia deverá compreender o prazo de vigência de 12 

A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações 
contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovação do pagamento pela 
CONTRATADA. 

  

DAS PENALIDADES 

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste Elemento Técnico e seus 
anexos, não veracidade das informações prestadas, bem como na inexecução parcial ou 
total do objeto, a empresa participante/vencedora estará sujeita às sanções previstas no
artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às 
seguintes multas: 

0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 15 
(quinze) dias após fim do prazo de entrega;

10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 15 (quinze) 
dias depois do prazo máximo para entrega. O atraso injustificado de entrega dos itens 
superior a 20 (vinte) dias corridos será considerado como inexecução total do objeto, 
devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

Em caso de não cumprimento das obrigações da Contratada dispostas neste Elemento 
Técnico, o IGESDF se reserva o direi
cotações com este Instituto.

  

DO LOCAL E DATA 

Brasília/DF, 25 de agosto 
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de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

DA GARANTIA CONTRATUAL 

A empresa deverá prestar garantia no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a 
partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do instrumento, de acordo com as modalidades previstas no art. 30 do Regulamento 
de Compras e Contratações do IGESDF, que ficará sob responsabilidade deste.

O período de garantia deverá compreender o prazo de vigência de 12 

A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações 
contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovação do pagamento pela 

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste Elemento Técnico e seus 
anexos, não veracidade das informações prestadas, bem como na inexecução parcial ou 
total do objeto, a empresa participante/vencedora estará sujeita às sanções previstas no
artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às 

0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 15 
(quinze) dias após fim do prazo de entrega; 

o), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 15 (quinze) 
dias depois do prazo máximo para entrega. O atraso injustificado de entrega dos itens 
superior a 20 (vinte) dias corridos será considerado como inexecução total do objeto, 

strumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF.

Em caso de não cumprimento das obrigações da Contratada dispostas neste Elemento 
o IGESDF se reserva o direito de impedir o fornecedor de participar de novas 

cotações com este Instituto. 

de 2020.   

 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
implica em corresponsabilidade da 

(quinze) dias úteis, contados a 
cinco por cento) do valor 

total do instrumento, de acordo com as modalidades previstas no art. 30 do Regulamento 
de Compras e Contratações do IGESDF, que ficará sob responsabilidade deste. 

(doze) meses. 

A garantia somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações 
contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou terceiros, bem como ante a comprovação do pagamento pela 

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste Elemento Técnico e seus 
anexos, não veracidade das informações prestadas, bem como na inexecução parcial ou 
total do objeto, a empresa participante/vencedora estará sujeita às sanções previstas nos 
artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às 

0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 15 

o), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 15 (quinze) 
dias depois do prazo máximo para entrega. O atraso injustificado de entrega dos itens 
superior a 20 (vinte) dias corridos será considerado como inexecução total do objeto, 

strumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do IGESDF. 

Em caso de não cumprimento das obrigações da Contratada dispostas neste Elemento 
to de impedir o fornecedor de participar de novas 



 
 

 
Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS - Área Especial Quadra 101 
CNPJ: 28.481.233/0001
 

 

  

Software dedicado de Engenharia Clínica

O software deverá possuir sistema 100% Web e em interface intuitiva, sendo executado 
inteiramente no navegador de Internet, e devendo ser totalmente compatível com os 
navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chr
operacionais Windows, MacOS, Linux e Unix;

Deve disponibilizar aplicativo compatível com Android/IOS que permita todas 
funcionalidades do sistema, sem ônus à Contratante;

O software deverá permitir o registro de todas inform
equipamentos; 

O software deve possuir comunicação e integração ou mesmo disponibilidade de 
integração com o Sistema MV Soul, sem ônus adicional à

O software deve permitir o acompanhamento do status do chamado pelos usuários;

O software deverá possuir as seguintes funções mínimas:

Perfis de acesso: 

• Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos, 
sendo, no mínimo:
dentro destes, no mínimo 10 (dez) acessos simultâneos;

• Os acessos de gestão deverão ter acesso
configurações ser alteradas;

• Deve permitir definição pela Contratante dos níve
cada usuário, totalmente configurável;

• Os acessos simultâneos para abertura de chamados devem ser ilimitados.

Cadastros: 

• Cadastro dos Equipamentos de acordo com a ABNT NBR 15943, RDC 02, RDC 
185 classificando os riscos e o grau d
hospitalares; 

• Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos;

• Cadastro de setores da instituição de forma hierárquica, e vinculados a 
centros de custo; 

• Cadastro de Fornecedores e/ou Prestado

• Cadastro completo dos equipamentos com código de identificação, 
nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, prioridade, 
custo de substituição, data de aquisição, data de instalação, foto, cobertura de 
garantia ou contrato de manutenção, etc.;
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ANEXO I 

dedicado de Engenharia Clínica 

O software deverá possuir sistema 100% Web e em interface intuitiva, sendo executado 
inteiramente no navegador de Internet, e devendo ser totalmente compatível com os 
navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari, e com os sistemas 
operacionais Windows, MacOS, Linux e Unix; 

aplicativo compatível com Android/IOS que permita todas 
funcionalidades do sistema, sem ônus à Contratante; 

O software deverá permitir o registro de todas informações de manutenção de 

O software deve possuir comunicação e integração ou mesmo disponibilidade de 
integração com o Sistema MV Soul, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

O software deve permitir o acompanhamento do status do chamado pelos usuários;

O software deverá possuir as seguintes funções mínimas: 

Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos, 
sendo, no mínimo: 25 (vinte e cinco) acessos a nível de gestão/técnico, porém, 
dentro destes, no mínimo 10 (dez) acessos simultâneos; 

Os acessos de gestão deverão ter acesso full ao sistema, podendo essas 
configurações ser alteradas; 

Deve permitir definição pela Contratante dos níveis de perfis de acesso de 
cada usuário, totalmente configurável; 

Os acessos simultâneos para abertura de chamados devem ser ilimitados.

Cadastro dos Equipamentos de acordo com a ABNT NBR 15943, RDC 02, RDC 
185 classificando os riscos e o grau de prioridade dos equipamentos médicos 

Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos;

Cadastro de setores da instituição de forma hierárquica, e vinculados a 

Cadastro de Fornecedores e/ou Prestadores de Serviço; 

Cadastro completo dos equipamentos com código de identificação, 
nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, prioridade, 
custo de substituição, data de aquisição, data de instalação, foto, cobertura de 

contrato de manutenção, etc.; 

 

O software deverá possuir sistema 100% Web e em interface intuitiva, sendo executado 
inteiramente no navegador de Internet, e devendo ser totalmente compatível com os 

ome e Safari, e com os sistemas 

aplicativo compatível com Android/IOS que permita todas 

ações de manutenção de 

O software deve possuir comunicação e integração ou mesmo disponibilidade de 
CONTRATANTE; 

O software deve permitir o acompanhamento do status do chamado pelos usuários; 

Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos, 
e cinco) acessos a nível de gestão/técnico, porém, 

ao sistema, podendo essas 

is de perfis de acesso de 

Os acessos simultâneos para abertura de chamados devem ser ilimitados.  

Cadastro dos Equipamentos de acordo com a ABNT NBR 15943, RDC 02, RDC 
e prioridade dos equipamentos médicos 

Cadastro de usuários para gestão do sistema, com níveis de acesso diversos; 

Cadastro de setores da instituição de forma hierárquica, e vinculados a 

Cadastro completo dos equipamentos com código de identificação, 
nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, prioridade, 
custo de substituição, data de aquisição, data de instalação, foto, cobertura de 
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• Cadastro de 

• Cadastro de Ordem de Serviço com datas e horários do início/fim do 
atendimento e do início/fim dos diversos serviços, peças, mão de obra, 
ocorrências, causa das ocorrências, serviç
prestadores de serviço, responsável, pendências, custos de peças e/ou serviços, 
fotos etc.; 

• Cadastro de materiais de reposição e insumos;

• Cadastro de peças e estoque, com baixa de peças automática através do 
lançamento das mesmas em Ordens de Serviço, incluindo ainda alerta para peças 
com quantitativo abaixo do estoque mínimo pré

• Cadastro de especificação técnica por tipo de equipamento;

• Cadastro de planos de manutenção;

• Cadastro de recursos humanos e materiais;

• Cadastro de Contratos de Manutenção, e Garantias e/ou Serviço;

• Cadastro de Manuais;

• Cadastro das unidades de gestão (Unidades Hospitalares e Unidades de 
Pronto Atendimento) de modo independente;

Inventário: 

O sistema deve permitir a inclusão de, no mínimo, as seguintes informações no cadastro 
dos equipamentos médico

• Tipo de equipamento

• Marca/fabricante

• Modelo 

• Número de série

• Patrimônio 

• Data de aquisição

• Data de instalação

• Período de garantia

• Nota fiscal de aquisição

• Data de fabricação

• Situação do equipamento (disponível, indisponível
manutenção) 

• Equipamento ativo/ inativo

• Fotos 
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 contratos de manutenção vigentes; 

Cadastro de Ordem de Serviço com datas e horários do início/fim do 
atendimento e do início/fim dos diversos serviços, peças, mão de obra, 
ocorrências, causa das ocorrências, serviços e respectivos técnicos executores, 
prestadores de serviço, responsável, pendências, custos de peças e/ou serviços, 

Cadastro de materiais de reposição e insumos; 

Cadastro de peças e estoque, com baixa de peças automática através do 
das mesmas em Ordens de Serviço, incluindo ainda alerta para peças 

com quantitativo abaixo do estoque mínimo pré-estabelecido;

Cadastro de especificação técnica por tipo de equipamento;

Cadastro de planos de manutenção; 

Cadastro de recursos humanos e materiais; 

Cadastro de Contratos de Manutenção, e Garantias e/ou Serviço;

Cadastro de Manuais; 

Cadastro das unidades de gestão (Unidades Hospitalares e Unidades de 
Pronto Atendimento) de modo independente; 

ma deve permitir a inclusão de, no mínimo, as seguintes informações no cadastro 
dos equipamentos médico-hospitalares (além do campo de observações a parte):

Tipo de equipamento 

Marca/fabricante 

Número de série 

Data de aquisição 

stalação 

Período de garantia 

Nota fiscal de aquisição 

Data de fabricação 

Situação do equipamento (disponível, indisponível

Equipamento ativo/ inativo 

 

Cadastro de Ordem de Serviço com datas e horários do início/fim do 
atendimento e do início/fim dos diversos serviços, peças, mão de obra, 

os e respectivos técnicos executores, 
prestadores de serviço, responsável, pendências, custos de peças e/ou serviços, 

Cadastro de peças e estoque, com baixa de peças automática através do 
das mesmas em Ordens de Serviço, incluindo ainda alerta para peças 

 

Cadastro de especificação técnica por tipo de equipamento; 

Cadastro de Contratos de Manutenção, e Garantias e/ou Serviço; 

Cadastro das unidades de gestão (Unidades Hospitalares e Unidades de 

ma deve permitir a inclusão de, no mínimo, as seguintes informações no cadastro 
hospitalares (além do campo de observações a parte): 

Situação do equipamento (disponível, indisponível- aguardando 
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• Setor 

• Centro de Custo

• Prioridade/ Criticidade

• Informação de contrato de manutenção

• Registro ANVISA

• Situação de posse (próprio, comodato, aluguel, empréstimo)

• TAG de identificação

• Fornecedor 

• Valor de aquisição/ substituição.

• Deve permitir geração de etiquetas QR Code para cada equipamento, ou 
outro código de acesso fácil, para permitir abertura de ordens de serviço por 
leitura do código registrado.

Ordens de Serviço: 

O sistema deverá possuir, no mínimo, os seguintes tipos de ordens de serviço cadastradas 
e/ou permitir a customização das mesmas:

• Corretiva 

• Preventiva 

• Calibração 

• Segurança elétrica

• Ronda 

• Gerencial 

• Instalação 

• Validação 

• Treinamento

• Recebimento

Para as ordens de serviço do tipo manutenção corretiva, os seguintes
informações, ao menos, deverão ser disponibilizados:

• Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 
Ordem de Serviço;

• Identificação de pendências dentro da OS;

• Lançamento de informações de serviços externo
fornecedores); 
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Centro de Custo 

Prioridade/ Criticidade 

Informação de contrato de manutenção 

Registro ANVISA 

Situação de posse (próprio, comodato, aluguel, empréstimo)

TAG de identificação 

Valor de aquisição/ substituição. 

Deve permitir geração de etiquetas QR Code para cada equipamento, ou 
igo de acesso fácil, para permitir abertura de ordens de serviço por 

leitura do código registrado. 

O sistema deverá possuir, no mínimo, os seguintes tipos de ordens de serviço cadastradas 
e/ou permitir a customização das mesmas: 

Segurança elétrica 

Treinamento 

Recebimento 

Para as ordens de serviço do tipo manutenção corretiva, os seguintes
deverão ser disponibilizados: 

Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 
Ordem de Serviço; 

Identificação de pendências dentro da OS; 

Lançamento de informações de serviços externo

 

Situação de posse (próprio, comodato, aluguel, empréstimo) 

Deve permitir geração de etiquetas QR Code para cada equipamento, ou 
igo de acesso fácil, para permitir abertura de ordens de serviço por 

O sistema deverá possuir, no mínimo, os seguintes tipos de ordens de serviço cadastradas 

Para as ordens de serviço do tipo manutenção corretiva, os seguintes  cadastros e 

Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 

Lançamento de informações de serviços externos (cadastro de 
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• Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos;

• Deverá permitir inclusão de anexos;

• Deverá permitir registro da causa da falha (mau uso, desgaste natural, 
extravio, acessório danificado, entre outros).

Para as ordens de serviço programadas (preventiva, segurança elétrica, calibração), os 
seguintes  cadastros e informações, ao menos,

• Deverá permitir criação de plano de manutenção programada, com 
configuração da periodicidade, e in
abertura da OS; 

• Deverá permitir edição e inclusão de novos check

• Desejável que possua alguns check
Contratante; 

• Deve permitir abertura automática das OS conforme programação;

• Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 
Ordem de Serviço;

• Identificação de pendênc

• Lançamento de informações de serviços externos (cadastro de 
fornecedores); 

• Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos;

• Deverá permitir inclusão de anexos;

• Deverá possuir módulo de calibração, com acesso por
aplicativo de smartphone, para
valores medidos  e cálculos para emissão de certificados.

Funcionalidades de planejamento:

• Planejamento, programação e controle de manutenção preventiva, 
calibração, segurança elétrica e rondas;

• Planejamento, programação e controle de serviços e demandas de serviço;

• Programação automática de serviços.

Funcionalidades de controle:

• Controle de solicitações de serviços;

• Controle de atendimento por priorização de solicitações 

• Controle de movimentação de equipamentos, transferência de 
equipamentos entre setores/local distintos, com registro de histórico;
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Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos;

Deverá permitir inclusão de anexos; 

Deverá permitir registro da causa da falha (mau uso, desgaste natural, 
extravio, acessório danificado, entre outros). 

as ordens de serviço programadas (preventiva, segurança elétrica, calibração), os 
cadastros e informações, ao menos, deverão ser disponibilizados:

Deverá permitir criação de plano de manutenção programada, com 
configuração da periodicidade, e inclusão dos check-lists automaticamente na 

Deverá permitir edição e inclusão de novos check-lists; 

Desejável que possua alguns check-lists padrões para facilitar a edição pela 

Deve permitir abertura automática das OS conforme programação;

Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 
Ordem de Serviço; 

Identificação de pendências dentro da OS; 

Lançamento de informações de serviços externos (cadastro de 

Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos;

Deverá permitir inclusão de anexos; 

Deverá possuir módulo de calibração, com acesso por
aplicativo de smartphone, para  inclusão  de informações de padrões utilizados, 

e cálculos para emissão de certificados. 

Funcionalidades de planejamento: 

Planejamento, programação e controle de manutenção preventiva, 
rança elétrica e rondas; 

Planejamento, programação e controle de serviços e demandas de serviço;

Programação automática de serviços. 

Funcionalidades de controle: 

Controle de solicitações de serviços; 

Controle de atendimento por priorização de solicitações 

Controle de movimentação de equipamentos, transferência de 
equipamentos entre setores/local distintos, com registro de histórico;

 

Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos; 

Deverá permitir registro da causa da falha (mau uso, desgaste natural, 

as ordens de serviço programadas (preventiva, segurança elétrica, calibração), os 
deverão ser disponibilizados: 

Deverá permitir criação de plano de manutenção programada, com 
lists automaticamente na 

lists padrões para facilitar a edição pela 

Deve permitir abertura automática das OS conforme programação; 

Lançamento de serviço/ mão de obra, com identificação do executor, com 
horário e identificação do serviço prestado, quantas vezes forem necessárias na 

Lançamento de informações de serviços externos (cadastro de 

Data e horário de abertura da ordem de serviço e dos atendimentos; 

Deverá possuir módulo de calibração, com acesso por sistema Web e 
de informações de padrões utilizados, 

Planejamento, programação e controle de manutenção preventiva, 

Planejamento, programação e controle de serviços e demandas de serviço; 

e ordens de serviço; 

Controle de movimentação de equipamentos, transferência de 
equipamentos entre setores/local distintos, com registro de histórico; 
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• Controle de estoque;

• Controle de recursos humanos internos e terceiros;

• Controle de atividades executadas pelos técnicos;

• Alertas para o vencimento de Contratos e/ou Garantia.

Funcionalidades de gerenciamento:

• Consulta à demanda

• Histórico de serviços com filtro para pesquisa;

• Ferramenta de ajuda aos recursos do software;

• Gestão de Contratos Terceirizados;

• Permitir acesso ao sistema pela internet;

• Permitir que os usuários possam solicitar serviços via web, 
independentemente da quan

• Permitir a gestão dos equipamentos pelo código de identificação, número de 
série e patrimônio;

• Permitir a abertura de Chamados por usuários dos setores, possibilitando a 
análise dos chamados e a conversão destes em Ordens d
automática ou de forma manual;

• Permitir a priorização das Ordens de Serviço através da prioridade dos 
equipamentos; 

• Permitir o cadastro de Ordens de Serviço tanto vinculadas a equipamentos 
como também vinculadas a setores;

• Permitir a anexação de documentos (pdf, doc e/ou xls) e/ou fotos tanto no 
cadastro de equipamentos como também no cadastro de Ordens de Serviço;

• Permitir a pesquisa dos Equipamentos e/ou das Ordens de Serviço 
cadastradas, através de diversos filtros tais como perí
localidade, contrato etc;

• Envio de notificação para e
configurável); 

• Desejável cálculo de depreciação de equipamentos.

Funcionalidades gráficas:

• Gráfico de cronogramas de serviços;

• Gráfico de custos da manutenção;

• Gráfico de controle de tempo previsto e realizado;

• Gráficos de ordens de serviços abertas;
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Controle de estoque; 

Controle de recursos humanos internos e terceiros; 

Controle de atividades executadas pelos técnicos; 

Alertas para o vencimento de Contratos e/ou Garantia. 

Funcionalidades de gerenciamento: 

Consulta à demanda de serviços gerados para cada solicitação de serviço;

Histórico de serviços com filtro para pesquisa; 

Ferramenta de ajuda aos recursos do software; 

Gestão de Contratos Terceirizados; 

Permitir acesso ao sistema pela internet; 

Permitir que os usuários possam solicitar serviços via web, 
independentemente da quantidade de usuários solicitantes; 

Permitir a gestão dos equipamentos pelo código de identificação, número de 
patrimônio; 

Permitir a abertura de Chamados por usuários dos setores, possibilitando a 
análise dos chamados e a conversão destes em Ordens de Serviço, seja de forma 
automática ou de forma manual; 

Permitir a priorização das Ordens de Serviço através da prioridade dos 

Permitir o cadastro de Ordens de Serviço tanto vinculadas a equipamentos 
como também vinculadas a setores; 

a anexação de documentos (pdf, doc e/ou xls) e/ou fotos tanto no 
cadastro de equipamentos como também no cadastro de Ordens de Serviço;

Permitir a pesquisa dos Equipamentos e/ou das Ordens de Serviço 
cadastradas, através de diversos filtros tais como período, situação, equipamento, 
localidade, contrato etc; 

Envio de notificação para e-mail e/ou celular do responsável (função 

Desejável cálculo de depreciação de equipamentos. 

Funcionalidades gráficas: 

Gráfico de cronogramas de serviços; 

Gráfico de custos da manutenção; 

Gráfico de controle de tempo previsto e realizado; 

Gráficos de ordens de serviços abertas; 

 

de serviços gerados para cada solicitação de serviço; 

Permitir que os usuários possam solicitar serviços via web, 

Permitir a gestão dos equipamentos pelo código de identificação, número de 

Permitir a abertura de Chamados por usuários dos setores, possibilitando a 
e Serviço, seja de forma 

Permitir a priorização das Ordens de Serviço através da prioridade dos 

Permitir o cadastro de Ordens de Serviço tanto vinculadas a equipamentos 

a anexação de documentos (pdf, doc e/ou xls) e/ou fotos tanto no 
cadastro de equipamentos como também no cadastro de Ordens de Serviço; 

Permitir a pesquisa dos Equipamentos e/ou das Ordens de Serviço 
odo, situação, equipamento, 

mail e/ou celular do responsável (função 
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• Gráficos de ordens de serviços pendentes;

• Gráficos de ordens de serviços fechadas;

• Apropriação e controle de mão de obra;

• Custos da manutenção;

• Consumo de materiais, peças e insumos;

• Controle de garantias;

• Controle dos serviços solicitados;

• Controle dos serviços realizados;

• Controle dos equipamentos por cliente;

• Controle dos equipamentos por fornecedor;

• Histórico de serviços;

• Histórico de movimentação de equipamentos;

• Histórico de substituição de equipamentos.

Dashboards: 

De modo a permitir gestão à vista, o sistema deve permitir a visualização de dashboards 
em tempo real; 

Deverão ser disponibilizados, no mínimo, 5 (cinco) acessos aos p

Deverão ser apresentadas, ao menos, as seguintes informações em tempo real nos 
painéis: 

• Número de ordens de serviço abertas;

• Número de ordens de serviço abertas e pendentes, por tipo de manutenção;

• Número de ordens de serviço pendentes;

• Período de abertura das ordens de serviço;

• Setores com maiores demandas;

• Desempenho (percentual) de execução de manutenções.

Relatórios mínimos: 

• Cadastro de Equipamentos por código de identificação, nomenclatura, 
situação, localização, centro de custo, marca, modelo, série, patrimônio, 
prioridade, data de aquisição, data de instalação, prioridade, cobertura de garantia 
ou contrato de manutenção etc.;

• Ordens de Serviço por setor, centro de custo, período, equipamento, 
técnico, situação etc.;

• Planos de Manutenção cadastrados;
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Gráficos de ordens de serviços pendentes; 

Gráficos de ordens de serviços fechadas; 

Apropriação e controle de mão de obra; 

manutenção; 

Consumo de materiais, peças e insumos; 

Controle de garantias; 

Controle dos serviços solicitados; 

Controle dos serviços realizados; 

Controle dos equipamentos por cliente; 

Controle dos equipamentos por fornecedor; 

Histórico de serviços; 

de movimentação de equipamentos; 

Histórico de substituição de equipamentos. 

De modo a permitir gestão à vista, o sistema deve permitir a visualização de dashboards 

Deverão ser disponibilizados, no mínimo, 5 (cinco) acessos aos painéis de dashboard;

Deverão ser apresentadas, ao menos, as seguintes informações em tempo real nos 

Número de ordens de serviço abertas; 

Número de ordens de serviço abertas e pendentes, por tipo de manutenção;

Número de ordens de serviço pendentes; 

Período de abertura das ordens de serviço; 

Setores com maiores demandas; 

Desempenho (percentual) de execução de manutenções.

Cadastro de Equipamentos por código de identificação, nomenclatura, 
ação, localização, centro de custo, marca, modelo, série, patrimônio, 

prioridade, data de aquisição, data de instalação, prioridade, cobertura de garantia 
ou contrato de manutenção etc.; 

Ordens de Serviço por setor, centro de custo, período, equipamento, 
écnico, situação etc.; 

Planos de Manutenção cadastrados; 

 

De modo a permitir gestão à vista, o sistema deve permitir a visualização de dashboards 

ainéis de dashboard; 

Deverão ser apresentadas, ao menos, as seguintes informações em tempo real nos 

Número de ordens de serviço abertas e pendentes, por tipo de manutenção; 

Desempenho (percentual) de execução de manutenções. 

Cadastro de Equipamentos por código de identificação, nomenclatura, 
ação, localização, centro de custo, marca, modelo, série, patrimônio, 

prioridade, data de aquisição, data de instalação, prioridade, cobertura de garantia 

Ordens de Serviço por setor, centro de custo, período, equipamento, 
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• Contratos cadastrados;

• Estoque de peças;

• Tempo gasto em manutenções por tipo de manutenção, por setor, por 
unidade, por técnico responsável, entre outros;

• Tempo para primeiro atendimento;

• Tempo total

• Disponibilidade de equipamentos;

• Custos por setor, unidade, tipo de manutenção, etc;

• O software deverá permitir a impressão dos relatórios e/ou a exportação 
destes em formato pdf, doc e/ou xls, html.

Indicadores mínimos: 

O software deve possuir, no mínimo, todos indicadores exigidos abaixo:

• Tempo Médio de Atendimento
resposta para primeiro atendimento conforme prioridade do(s) equipamento(s):

Equipamentos de prioridade Alta;

Equipamentos de prioridade Média;

Equipamentos de prioridade Baixa.

• Tempo Médio de Reparo de Ordens de Serviço Corretivas
mensurar a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandados pela 
CONTRATANTE, de acordo com a prioridade dos e

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade Baixa;

• Tempo Médio de Reparo de Manutenções Corretivas Externas
objetivo de mensurar
pela CONTRATANTE que não forem solucionados internamente,
prioridade dos equipamentos:

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade Baixa;

• Tempo individual de
objetivo de mensurar

• Tempo individual de
de mensurar o período para execução individual
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Contratos cadastrados; 

Estoque de peças; 

Tempo gasto em manutenções por tipo de manutenção, por setor, por 
unidade, por técnico responsável, entre outros; 

Tempo para primeiro atendimento; 

 para reparo; 

Disponibilidade de equipamentos; 

Custos por setor, unidade, tipo de manutenção, etc; 

O software deverá permitir a impressão dos relatórios e/ou a exportação 
destes em formato pdf, doc e/ou xls, html. 

ir, no mínimo, todos indicadores exigidos abaixo:

Tempo Médio de Atendimento: tem o objetivo de mensurar o
resposta para primeiro atendimento conforme prioridade do(s) equipamento(s):

Equipamentos de prioridade Alta; 

Equipamentos de prioridade Média; 

Equipamentos de prioridade Baixa. 

Tempo Médio de Reparo de Ordens de Serviço Corretivas
mensurar a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandados pela 
CONTRATANTE, de acordo com a prioridade dos equipamentos:

Equipamentos de prioridade Alta; 

Equipamentos de prioridade Média; 

Equipamentos de prioridade Baixa; 

Tempo Médio de Reparo de Manutenções Corretivas Externas
objetivo de mensurar a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandados 

ela CONTRATANTE que não forem solucionados internamente,
prioridade dos equipamentos: 

Equipamentos de prioridade Alta; 

Equipamentos de prioridade Média; 

Equipamentos de prioridade Baixa; 

Tempo individual de Resolução - Manutenção Não-
objetivo de mensurar o período para execução individual dos serviços corretivos.

Tempo individual de Resolução - Manutenção Programada
o período para execução individual dos serviços programados.

 

Tempo gasto em manutenções por tipo de manutenção, por setor, por 

O software deverá permitir a impressão dos relatórios e/ou a exportação 

ir, no mínimo, todos indicadores exigidos abaixo: 

tem o objetivo de mensurar o tempo de 
resposta para primeiro atendimento conforme prioridade do(s) equipamento(s): 

Tempo Médio de Reparo de Ordens de Serviço Corretivas: tem o objetivo de 
mensurar a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandados pela 

quipamentos: 

Tempo Médio de Reparo de Manutenções Corretivas Externas: tem o 
a celeridade no reparo dos chamados técnicos demandados 

ela CONTRATANTE que não forem solucionados internamente, de acordo com a 

-Programada: tem o 
dos serviços corretivos. 

Manutenção Programada: tem o objetivo 
dos serviços programados. 
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• Performance de Manutenção Preventiva Executada
mensurar a execução de manutenção preventiva conforme cronograma.

• Performance de Calibração Executada
execução de calibrações conforme cronograma.

• Performance d
mensurar a execução de segurança elétrica conforme cronograma.

• Taxa de Treinamento

• Percentual de Disponibilidade Operacional de Equipamentos
objetivo mensurar a disponibilidade operacional do(s) Equipamento(s), conforme a 
prioridade: 

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade

Equipamentos de prioridade Baixa;

• Taxa de Manutenção Corretiva Executada
execução dos Chamados Técnicos corretivos.

• Taxa de Rechamado de Manutenção
chamados para um mesmo equipamento.

• Tempo Médio entre Falhas
os equipamentos, a fim de aprimora
programadas. 

• Taxa de Resolutividade Interna
Interna da CONTRATANTE, da maioria dos Chamados Técnicos demandados pela 
Instituição. 

O software deverá permitir a criação de metas pa

Indicadores por equipamento, setor, empresa, técnico etc.

O Software deverá permitir a inserção de logotipos da CONTRATANTE no sistema, para 
inclusão destes logotipos no cabeçalho de relatórios;

O software deverá permitir a impressão dos
formato pdf, html, doc e/ou xls;

A CONTRATANTE deverá disponibilizar login e senha, para todos os usuários do software, 
com níveis de acesso diversos, conforme indicações da CONTRATANTE, sem limitações da 
quantidade de usuários. 

Demais características 

O sistema deverá permitir toda operação por meio digital, sem obrigatoriedade de 
impressão de papel; 
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Performance de Manutenção Preventiva Executada: 
a execução de manutenção preventiva conforme cronograma.

Performance de Calibração Executada: tem o objetivo de mensurar
execução de calibrações conforme cronograma. 

Performance de Teste de Segurança Elétrica Executado
a execução de segurança elétrica conforme cronograma.

Taxa de Treinamento: visa mensurar a taxa de execução de treinamentos.

Percentual de Disponibilidade Operacional de Equipamentos
objetivo mensurar a disponibilidade operacional do(s) Equipamento(s), conforme a 

Equipamentos de prioridade Alta; 

Equipamentos de prioridade Média; 

Equipamentos de prioridade Baixa; 

Taxa de Manutenção Corretiva Executada: tem por objetivo m
execução dos Chamados Técnicos corretivos. 

Taxa de Rechamado de Manutenção: visa mensurar a quantidade de 
chamados para um mesmo equipamento. 

Tempo Médio entre Falhas: visa mensurar o tempo médio de parada entre 
os equipamentos, a fim de aprimorar a periodicidade para as intervenções 

Taxa de Resolutividade Interna: visa mensurar a execução, pela Equipe 
Interna da CONTRATANTE, da maioria dos Chamados Técnicos demandados pela 

O software deverá permitir a criação de metas para os indicadores; 

Indicadores por equipamento, setor, empresa, técnico etc. 

O Software deverá permitir a inserção de logotipos da CONTRATANTE no sistema, para 
inclusão destes logotipos no cabeçalho de relatórios; 

O software deverá permitir a impressão dos relatórios e/ou a exportação destes em 
formato pdf, html, doc e/ou xls; 

A CONTRATANTE deverá disponibilizar login e senha, para todos os usuários do software, 
com níveis de acesso diversos, conforme indicações da CONTRATANTE, sem limitações da 

O sistema deverá permitir toda operação por meio digital, sem obrigatoriedade de 

 

 tem o objetivo de 
a execução de manutenção preventiva conforme cronograma. 

tem o objetivo de mensurar a 

e Teste de Segurança Elétrica Executado: tem o objetivo de 
a execução de segurança elétrica conforme cronograma. 

visa mensurar a taxa de execução de treinamentos. 

Percentual de Disponibilidade Operacional de Equipamentos: tem por 
objetivo mensurar a disponibilidade operacional do(s) Equipamento(s), conforme a 

tem por objetivo mensurar a 

visa mensurar a quantidade de 

visa mensurar o tempo médio de parada entre 
r a periodicidade para as intervenções 

a execução, pela Equipe 
Interna da CONTRATANTE, da maioria dos Chamados Técnicos demandados pela 

O Software deverá permitir a inserção de logotipos da CONTRATANTE no sistema, para 

relatórios e/ou a exportação destes em 

A CONTRATANTE deverá disponibilizar login e senha, para todos os usuários do software, 
com níveis de acesso diversos, conforme indicações da CONTRATANTE, sem limitações da 

O sistema deverá permitir toda operação por meio digital, sem obrigatoriedade de 
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Deverá permitir uso de assinatura eletrônica validada, tanto para o executor do serviço, 
quanto para o recebedor;

Deverá ter possibilidade de comunicação e leitura de
uso e manutenção de equipamentos
futuramente); 

Deve permitir avaliação de fornecedores a cada serviço executado externament

Deve realizar buscas de informações, conforme todas descrições neste Elemento Técnico;

O software não deve permitir alteração de dados de períodos anteriores, após 
consolidação mensal dos dados.

Deve possuir suporte técnico remoto, para cadastros de usu
dúvidas e atendimentos aos usuários, com prazo máximo de atendimento de 2 (duas) 
horas.  

Treinamento do Software:

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação dos usuários do software, de 
acordo com o nível de ace

Os treinamentos serão realizados em datas agendadas entre o Fiscal do Contrato e o 
fornecedor, contemplando todos assuntos pertinentes.

Os treinamentos deverão ser efetuados para a equipe de gestão presencialmente de, no 
mínimo, 2 (dois) dias; 

A capacitação dos usuários para abertura e acompanhamento de chamados deverá 
ocorrer remotamente ou por instruções visuais (manuais, POPs).

Recuperação de Falhas e Segurança:

O software deve conter mecanismos de segurança que impeçam consultas ou alteraç
em dados por usuários não autorizados;

As transações devem permanecer disponíveis somente a usuários especificamente 
autorizados para acesso a cada uma delas;

O sistema deve permitir o uso de um catálogo de perfis de usuários, definindo padrões de 
acesso específicos por grupos de usuários e possibilitando estabelecer restrições de 
acesso em função da estrutura organizacional (por Órgão, Unidade Gestora, Unidade 
Administrativa); 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou transação, devem 
e ter efeito imediato; 

A senha de acesso deve ser única para todos os módulos, pessoal e individual;

O sistema deve dispor de rotinas automáticas, para controle de integridade de dados;

A validação das informações deve ser online, com a exibi
ao usuário; 
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Deverá permitir uso de assinatura eletrônica validada, tanto para o executor do serviço, 
quanto para o recebedor; 

Deverá ter possibilidade de comunicação e leitura de sensores externos, para controle de 
uso e manutenção de equipamentos (o serviço em questão poderá ser contratado 

Deve permitir avaliação de fornecedores a cada serviço executado externament

Deve realizar buscas de informações, conforme todas descrições neste Elemento Técnico;

O software não deve permitir alteração de dados de períodos anteriores, após 
consolidação mensal dos dados. 

Deve possuir suporte técnico remoto, para cadastros de usuários, canal de resolução de 
dúvidas e atendimentos aos usuários, com prazo máximo de atendimento de 2 (duas) 

Treinamento do Software: 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação dos usuários do software, de 
acordo com o nível de acesso indicado. 

Os treinamentos serão realizados em datas agendadas entre o Fiscal do Contrato e o 
fornecedor, contemplando todos assuntos pertinentes. 

Os treinamentos deverão ser efetuados para a equipe de gestão presencialmente de, no 

A capacitação dos usuários para abertura e acompanhamento de chamados deverá 
ocorrer remotamente ou por instruções visuais (manuais, POPs). 

Recuperação de Falhas e Segurança: 

O software deve conter mecanismos de segurança que impeçam consultas ou alteraç
em dados por usuários não autorizados; 

As transações devem permanecer disponíveis somente a usuários especificamente 
autorizados para acesso a cada uma delas; 

O sistema deve permitir o uso de um catálogo de perfis de usuários, definindo padrões de 
so específicos por grupos de usuários e possibilitando estabelecer restrições de 

acesso em função da estrutura organizacional (por Órgão, Unidade Gestora, Unidade 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou transação, devem 

A senha de acesso deve ser única para todos os módulos, pessoal e individual;

O sistema deve dispor de rotinas automáticas, para controle de integridade de dados;

A validação das informações deve ser online, com a exibição de mensagens em português 

 

Deverá permitir uso de assinatura eletrônica validada, tanto para o executor do serviço, 

sensores externos, para controle de 
(o serviço em questão poderá ser contratado 

Deve permitir avaliação de fornecedores a cada serviço executado externamente; 

Deve realizar buscas de informações, conforme todas descrições neste Elemento Técnico; 

O software não deve permitir alteração de dados de períodos anteriores, após 

ários, canal de resolução de 
dúvidas e atendimentos aos usuários, com prazo máximo de atendimento de 2 (duas) 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação dos usuários do software, de 

Os treinamentos serão realizados em datas agendadas entre o Fiscal do Contrato e o 

Os treinamentos deverão ser efetuados para a equipe de gestão presencialmente de, no 

A capacitação dos usuários para abertura e acompanhamento de chamados deverá 

O software deve conter mecanismos de segurança que impeçam consultas ou alterações 

As transações devem permanecer disponíveis somente a usuários especificamente 

O sistema deve permitir o uso de um catálogo de perfis de usuários, definindo padrões de 
so específicos por grupos de usuários e possibilitando estabelecer restrições de 

acesso em função da estrutura organizacional (por Órgão, Unidade Gestora, Unidade 

As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou transação, devem ser dinâmicas 

A senha de acesso deve ser única para todos os módulos, pessoal e individual; 

O sistema deve dispor de rotinas automáticas, para controle de integridade de dados; 

ção de mensagens em português 
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O sistema deve dispor de mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já 
efetivadas pelo usuário; 

Todas as transações devem ficar registradas permanentemente com a indicação do 
usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois, para eventuais 
necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior;

Para inativação de equipamentos
aprovação da CONTRATANTE no software.

Caracterização Operacional:

O sistema deve permitir a administração de várias unidades gestoras simultaneamente, 
com controle de execução de atividades básicas, integ
operações devem ser automaticamente refletidas na aplicação e no banco de dados e 
disponibilizadas imediatamente para todos os usuários autorizados;

O sistema deve operar por transações (ou formulários online). Os dados 
uma transação devem ficar imediatamente disponíveis em toda a rede. Isto significa que 
cada dado é recolhido uma única vez, diretamente no local onde é gerado. Os dados 
transcritos pelos usuários devem ser imediatamente validados e o efeito d
deve ser também imediato;

O sistema deve impedir que seja eliminado qualquer registro já concretizado. Caso seja 
necessária uma retificação de qualquer informação, esta deverá ser estornada para que 
fique registrada permanentemente;

O sistema deve permitir armazenamento das ordens de serviço em formato digital, 
possibilitando a assinatura em meio digital das ordens de serviço pelo requisitante;

O sistema deve dispor de documentação online, em português do Brasil, sobre o modo de 
operação de cada uma das transações. Deve permitir consulta por capítulos ou por 
palavras chaves que remetam a um determinado trecho da documentação.

Encerramento de Contrato:

Toda a base de dados do software será de propriedade da CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA, ao final do contrato, exportar todos os dados e, em até 30 (trinta) dias 
corridos a contar a partir da data de fim de vigência do contrato, entregar à 
CONTRATANTE, a base de dados, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume da 
base de dados em mídia dig

I - Banco de Procedimentos Operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste 
de Segurança Elétrica elaborado, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume do 
Banco de Procedimentos 
totalmente editáveis; 

II - Histórico dos equipamentos (manutenção corretiva, programadas, aquisições, 
pareceres, etc) de todo período de prestação dos serviços, em formato digital;

III - Inventário do parque tecnológico

 Hospital de Base do Distrito Federal 
Área Especial Quadra 101 – CEP: 70.335-900 | Brasília-DF. 

CNPJ: 28.481.233/0001-72 – www.igesdf.org.br 

O sistema deve dispor de mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já 

Todas as transações devem ficar registradas permanentemente com a indicação do 
usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois, para eventuais 
necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior; 

Para inativação de equipamentos no sistema, a liberação deverá ocorrer apenas após 
aprovação da CONTRATANTE no software. 

Caracterização Operacional: 

O sistema deve permitir a administração de várias unidades gestoras simultaneamente, 
com controle de execução de atividades básicas, integrado, online e tempo real. Todas as 
operações devem ser automaticamente refletidas na aplicação e no banco de dados e 
disponibilizadas imediatamente para todos os usuários autorizados; 

O sistema deve operar por transações (ou formulários online). Os dados 
uma transação devem ficar imediatamente disponíveis em toda a rede. Isto significa que 
cada dado é recolhido uma única vez, diretamente no local onde é gerado. Os dados 
transcritos pelos usuários devem ser imediatamente validados e o efeito d
deve ser também imediato; 

O sistema deve impedir que seja eliminado qualquer registro já concretizado. Caso seja 
necessária uma retificação de qualquer informação, esta deverá ser estornada para que 
fique registrada permanentemente; 

eve permitir armazenamento das ordens de serviço em formato digital, 
possibilitando a assinatura em meio digital das ordens de serviço pelo requisitante;

O sistema deve dispor de documentação online, em português do Brasil, sobre o modo de 
uma das transações. Deve permitir consulta por capítulos ou por 

palavras chaves que remetam a um determinado trecho da documentação.

Encerramento de Contrato: 

Toda a base de dados do software será de propriedade da CONTRATANTE, devendo a 
nal do contrato, exportar todos os dados e, em até 30 (trinta) dias 

corridos a contar a partir da data de fim de vigência do contrato, entregar à 
CONTRATANTE, a base de dados, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume da 
base de dados em mídia digital contendo arquivos digitais totalmente editáveis, sendo:

Banco de Procedimentos Operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste 
de Segurança Elétrica elaborado, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume do 
Banco de Procedimentos Operacionais em mídia digital contendo arquivos digitais 

Histórico dos equipamentos (manutenção corretiva, programadas, aquisições, 
pareceres, etc) de todo período de prestação dos serviços, em formato digital;

o parque tecnológico em formato digital, totalmente editável;

 

O sistema deve dispor de mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já 

Todas as transações devem ficar registradas permanentemente com a indicação do 
usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois, para eventuais 

no sistema, a liberação deverá ocorrer apenas após 

O sistema deve permitir a administração de várias unidades gestoras simultaneamente, 
rado, online e tempo real. Todas as 

operações devem ser automaticamente refletidas na aplicação e no banco de dados e 

O sistema deve operar por transações (ou formulários online). Os dados recolhidos em 
uma transação devem ficar imediatamente disponíveis em toda a rede. Isto significa que 
cada dado é recolhido uma única vez, diretamente no local onde é gerado. Os dados 
transcritos pelos usuários devem ser imediatamente validados e o efeito da transação 

O sistema deve impedir que seja eliminado qualquer registro já concretizado. Caso seja 
necessária uma retificação de qualquer informação, esta deverá ser estornada para que 

eve permitir armazenamento das ordens de serviço em formato digital, 
possibilitando a assinatura em meio digital das ordens de serviço pelo requisitante; 

O sistema deve dispor de documentação online, em português do Brasil, sobre o modo de 
uma das transações. Deve permitir consulta por capítulos ou por 

palavras chaves que remetam a um determinado trecho da documentação. 

Toda a base de dados do software será de propriedade da CONTRATANTE, devendo a 
nal do contrato, exportar todos os dados e, em até 30 (trinta) dias 

corridos a contar a partir da data de fim de vigência do contrato, entregar à 
CONTRATANTE, a base de dados, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume da 

ital contendo arquivos digitais totalmente editáveis, sendo: 

Banco de Procedimentos Operacionais de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste 
de Segurança Elétrica elaborado, em formato digital, sendo no mínimo 01 (um) volume do 

Operacionais em mídia digital contendo arquivos digitais 

Histórico dos equipamentos (manutenção corretiva, programadas, aquisições, 
pareceres, etc) de todo período de prestação dos serviços, em formato digital; 

em formato digital, totalmente editável; 
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Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não realize a entrega da base de dados à 
CONTRATANTE, em formato digital, conforme pactuado neste Elemento Técnico, a 
CONTRATADA ficará sujeita a sançõ
vincular o pagamento da última fatura a conclusão deste serviço;

Ao término do contrato, a empresa CONTRATADA deverá manter o software de gestão 
por um período de 3 (três) meses ou até que uma nova contrataç
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Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não realize a entrega da base de dados à 
CONTRATANTE, em formato digital, conforme pactuado neste Elemento Técnico, a 
CONTRATADA ficará sujeita a sanções contratuais, além disto, a CONTRATANTE poderá 
vincular o pagamento da última fatura a conclusão deste serviço; 

Ao término do contrato, a empresa CONTRATADA deverá manter o software de gestão 
por um período de 3 (três) meses ou até que uma nova contratação seja iniciada.

 

Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não realize a entrega da base de dados à 
CONTRATANTE, em formato digital, conforme pactuado neste Elemento Técnico, a 

es contratuais, além disto, a CONTRATANTE poderá 

Ao término do contrato, a empresa CONTRATADA deverá manter o software de gestão 
ão seja iniciada. 


