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CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 014/2021 

 

 

 
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

São partes neste instrumento: 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, 

São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, neste ato representado na forma do seu Estatuto 

Social, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro 

lado,  

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TECSAUDE)., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.480.539/0001-83, com sede na Rua Silvia Ferreira, 

nº 01, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP.: 54400-530, neste ato 

representada por seu administrador, Sr. Zeev Katz, engenheiro, brasileiro, casado, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 3.381.711 SSP/PE e inscrito no CPF sob o 

nº658.929.504-25, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do “Chamamento Público 

de nº 01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto 

o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, 

em regime de 24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 

(HCN), localizado na Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 

14.10.2021 no Diário Oficial do Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 
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- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED 

celebrou com o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de 

Saúde, o contrato de gestão correspondente ao gerenciamento, operacionalização e 

execução de ações e serviços de saúde da referida unidade hospitalar (Contrato de 

Gestão nº 080/2021), com data para início de suas operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro 

indicados, não é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo 

ordinário de seleção para fins de contratação de serviços relacionados ao referido 

hospital; 

- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade 

temporal já mencionada, não pode haver risco de interrupção ou mesmo suspensão, 

ainda que parcial, dos serviços diretos ou indiretos disponibilizados e utilizados pela 

população usuária do HCN; e 

- Considerando que a empresa TECSAUDE tem renome e vasta experiência e no 

mercado na prestação de serviços de engenharia clínica,  

as partes ajustam entre si o presente CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA (o “Contrato”), que mutuamente outorgam, aceitam 

e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais sucessores, e que se regerá pelas 

cláusulas a seguir:  

 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 É objeto do presente contrato emergencial a prestação de serviços contínuos, 

em caráter autônomo e não exclusivo, de engenharia clínica, para fins de dar suporte 

às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do 

Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o IMED é a organização social 

responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços 

de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com 
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o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato 

de Gestão nº 080/2021 – SES / GO). 

1.2. Os serviços ora contratados serão prestados conforme e de acordo com as 

especificações constantes neste Contrato e na proposta de prestação de serviços, 

que integra o presente Instrumento como Anexo para todos os fins de direito. 

1.3. Em caso de divergência na interpretação ou aplicação entre os termos e 

condições dos documentos acima mencionados, deverão os mesmos, para todos os 

fins e efeitos de direito, ser interpretados com observância da seguinte ordem de 

importância decrescente: 

i) Este Contrato; e 

ii) Proposta. 

1.4. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva 

prestação dos serviços ora contratados também integram o objeto desta cláusula 

primeira, ainda que não mencionadas.  

 

1.5. Os serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à 

legislação pertinente ora vigente e ao Anexo deste Contrato, que são parte integrante 

do mesmo para todos os fins de direito, em especial, para fins de ajustamento das 

questões técnicas e financeiras envolvidas na consecução dos serviços ora 

contratados. 

CLÁUSULA 2ª - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

2.1. A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente pelos serviços de que trata o 

objeto deste Contrato, comprometendo-se a executá-los através de profissionais 

habilitados, capacitados e qualificados nos serviços ora contratados, integrantes do 
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seu quadro de sócios associados e/ou empregados, de acordo com a demanda e a 

necessidade apresentada.  

2.2. Serão de integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus 

e encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários decorrentes dos serviços objeto 

deste Contrato, assumindo a CONTRATADA, desde já, todos os riscos de eventuais 

reclamações trabalhistas e/ou autuações previdenciárias que envolvam seus sócios, 

associados e/ou empregados, ainda que propostas contra o IMED ou quaisquer 

terceiros, comprometendo-se a CONTRATADA a pedir a exclusão da lide do IMED ou dos 

referidos terceiros, bem como arcar com todos os custos eventualmente incorridos 

pela mesma em virtude das reclamações em tela. 

2.3. Responsabiliza-se a CONTRATADA, também, por todas as perdas, danos e 

prejuízos causados por culpa e/ou dolo comprovado de seus sócios, associados e/ou 

empregados na execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

2.4. Caso o IMED seja notificado, citado, autuado, intimado ou condenado em 

decorrência de quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias 

ou de qualquer natureza, atribuíveis à CONTRATADA, ou qualquer dano ou prejuízo 

causado pela mesma, fica o IMED desde já autorizado a reter os valores pleiteados de 

quaisquer pagamentos devidos à CONTRATADA.  

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (OBRIGAÇÕES GENÉRICAS) 

3.1.   Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento e no 

Anexo que o integra, obriga-se a CONTRATADA a: 

a) Fornecer profissionais qualificados para a execução dos serviços, bem como 

disponibilizar outros para a cobertura ou substituição dos mesmos, na hipótese 

de impedimento daqueles; 
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b) Obedecer às normas sanitárias, de segurança e de higiene do trabalho e aos 

regulamentos internos do IMED, inclusive para que a prestação dos serviços ora 

contratados não interfira na rotina de trabalho existente dentro das 

dependências da Unidade de Saúde; 

c) Cumprir obrigações decorrentes de portarias dos órgãos fiscalizadores, 

higiene e manutenção de equipamentos e utensílios usados na prestação dos 

serviços ora contratados, bem como a escolha e a cautela exigida aos 

procedimentos a serem adotados; 

d) Manter em seus quadros profissionais legalmente habilitados e compatíveis 

com as normas éticas emanadas pelos órgãos competentes, além de, quando 

aplicável, se responsabilizar, por intermédio de seu responsável técnico, pela 

atividade prevista na forma deste Contrato; 

e) Prestar os serviços contratados de acordo com as normas gerais editadas pelo 

Ministério da Saúde, Conselhos de Classe, bem como observar as normas, 

rotinas, protocolos clínicos e toda a exigência referente aos processos e fluxos 

da Unidade de Saúde; 

 

f) Tratar os pacientes de forma adequada, sem impingir-lhes qualquer forma de 

discriminação, caso os serviços sejam prestados na Unidade de Saúde; 

g) Fazer com que seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos 

usem uniforme adequado e estejam identificados com crachá no 

desenvolvimento de suas atividades, caso a prestação de serviços ocorra, 

parcial ou totalmente, nas dependências da Unidade de Saúde; 

h) Substituir imediatamente e sem qualquer ônus qualquer profissional que, a 

critério exclusivo do IMED, seja considerado inadequado às normas internas e 

procedimentos estabelecidos; 
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i) Executar os serviços ora contratados com zelo e eficiência, bem como de 

acordo com os padrões e recomendações que regem a boa técnica; 

j) Caso aplicável, estar regularizada perante o Conselho de Classe 

correspondente à sua atividade profissional, bem como com a anuidade 

devidamente quitada (inclusive dos profissionais alocados na prestação dos 

serviços); 

k) A CONTRATADA deverá apresentar ao IMED relatórios mensais das atividades 

desenvolvidas; 

l) Obedecer e fazer cumprir a legislação pertinente à prestação dos serviços ora 

contratados;  

m) Prestar os serviços com os equipamentos disponíveis na estrutura do IMED, 

assim como os futuros métodos e equipamentos que porventura sejam 

incorporados na estrutura, se aplicável; 

n) Possuir todos os registros, alvarás e/ou licenças necessárias para execução 

dos serviços contratados; 

o) Trabalhar em harmonia com os demais prestadores de serviços e com todo o 

quadro funcional do IMED (tanto interno, como externo); 

p) Cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e securitários de acordo com as leis vigentes, referentes aos 

seus contratados, empregados, subcontratados e/ou prepostos alocados na 

execução dos serviços objeto deste Contrato;  
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q) Cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os impostos, taxas e 

contribuições concernentes à execução dos serviços objeto deste Contrato, 

bem como aos próprios serviços em si;  

r) Prestar todas as informações e apresentar todos as informações e relatórios 

solicitados pelo IMED, em até 15 (quinze) dias a contar da respectiva solicitação;  

s) Manter sob sua guarda, pelo período de 5 (cinco) anos, todos os registros e 

documentos técnicos e contábeis relativos à execução dos serviços prestados; 

t) Adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessárias para mitigar ou 

corrigir eventuais danos causados à terceiros;  

u) Fiscalizar e fazer com que os profissionais que irão executar os serviços 

utilizem, quando aplicável, os equipamentos de proteção individual, nos termos 

da legislação vigente pertinente; 

v)  Notificar imediatamente o IMED acerca de qualquer intercorrência que possa 

causar interrupção parcial ou total dos serviços; 

w) Comunicar ao IMED, em tempo hábil, a ocorrência de fato impeditivo, 

suspensivo, extintivo ou modificativo à execução dos serviços;  

x) Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições 

que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade 

fiscal, qualificação técnica e cumprimento da; 

y) Cuidar da regularidade obrigacional derivada de eventual vínculo e 

subordinação com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execução 

deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista 
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decorrente da prestação de serviços dos seus cooperados/funcionários, 

principalmente no que tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS e INSS; 

z) Responder aos órgãos públicos fiscalizadores, quando diretamente procurado 

por este, obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho 

apresentado por sua solicitação; e 

aa)  Responder, exclusivamente perante seus fornecedores, não possuindo a IMED 

qualquer responsabilidade junto àqueles. 

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1.   Além de outras obrigações expressamente previstas neste Instrumento 

Contratual, obriga-se o IMED a: 

a) Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas apresentadas, observando 

os prazos e condições aqui estabelecidas; 

b) Comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, 

suspensivo, extintivo ou modificativo à execução dos serviços;  

c) Proporcionar ambiente de trabalho dentro dos padrões e condições físicas 

e técnicas para execução dos serviços que serão prestados;  

d) Realizar o planejamento e programação de preparo dos pacientes para 

realização dos procedimentos, quando aplicável; e 

e) Assegurar aos contratados, empregados, subcontratados e prepostos da 

CONTRATADA o acesso às informações, materiais e locais necessários para 

prestação dos serviços contratados. 
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CLÁUSULA 5ª – PREÇOS, REAJUSTE, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MORA 

5.1. Pelos serviços objeto deste Instrumento, a CONTRATADA receberá a 

contraprestação mensal de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), sendo 

que todos os pagamentos estão condicionados ao efetivo e correspondente 

recebimento da verba de custeio do contrato de gestão mencionado no item 1.1 deste 

Contrato pelo CONTRATANTE.  

5.2. Os pagamentos serão realizados até o dia 15 do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, mediante emissão e apresentação da respectiva nota fiscal 

de serviços juntamente com o relatório mensal de atividades, podendo o respectivo 

valor sofrer variação com espeque em eventual descumprimento das disposições 

contidas neste Contrato (cláusula terceira, entre outros aplicáveis) e em seu Anexo, 

observando-se, ainda, a exceção prevista no subitem “11.9.1” deste Instrumento. 

5.2.1. O relatório mensal de atividades deverá ser enviado digitalizado ao IMED até o 

3º dia útil posterior à execução dos serviços para validação; o qual deverá conter: 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência e a 

Unidade de Saúde gerida pelo IMED (Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano - HCN); 

b) Nota Fiscal devidamente atestada pelo Diretor da Unidade de Saúde ou por pessoa 

por ele indicada, contendo o número deste Contrato, os serviços prestados, o período 

e os dados bancários para pagamento; 

c) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências 

pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);  

d) Registros e licenças necessárias para execução dos serviços contratados; 
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e) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do 

responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do 

comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) junto ao conselho de classe 

correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

f) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês de 

competência e seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes de 

recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os serviços 

forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser 

inserida uma nota neste sentido);  

g) Certidões Negativas de Débito ou Positivas com Efeito Negativo (Federal Conjunta, 

Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal), sendo aceitas certidões positivas com 

efeito de negativa, onde o descumprimento obstará o pagamento até a devida 

regularização; e 

h) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo IMED. 

5.2.2. Após a validação do relatório mensal de atividades pelo IMED, que deverá 

ocorrer em até 3 (três) dias úteis a contar da data de recebimento do relatório 

digitalizado, a CONTRATADA deverá entregar ao IMED o relatório mensal de atividades 

físico e a respectiva nota fiscal. 

5.3. O relatório mensal de atividades físico e a respectiva nota fiscal deverão ser 

apresentadas com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias da data de vencimento 

prevista no item “5.2”. 

5.3.1. Em caso de descumprimento dos itens mencionados no subitem “5.2.1”, bem 

como no item “5.3” acima, o prazo de vencimento para o pagamento da remuneração 

será automaticamente prorrogado pelo número de dias correspondente ao atraso, 
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sendo adotada a mesma sistemática para o caso de descumprimento do prazo 

estabelecido no subitem “5.2.1”. 

5.3.2 Caso relatório mensal de atividades físico e a respectiva nota fiscal não sejam 

entregues até a data prevista para o pagamento da remuneração, o vencimento do 

pagamento será prorrogado para 5 (cinco) dias após a respectiva apresentação. 

5.4. Se o vencimento do pagamento pelos serviços prestados recair em dias de 

sábado, domingo ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil 

subsequente.  

5.5. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a 

conta bancária especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que 

venha a ser posteriormente informada por escrito ao IMED, servindo o comprovante 

de transferência bancária como recibo de pagamento: 

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  

CNPJ: 03.480.539/0001-83 

BANCO ITAÚ S/A 

AGÊNCIA: 1634 

C/C: 20851-6 

 

5.6. Qualquer outra modalidade de pagamento deverá ser solicitada pela 

CONTRATADA por escrito e aprovada pelo IMED. 

5.7. O IMED fará a retenção de todos os tributos e impostos que, por força de lei, 

devam ser recolhidos pela fonte pagadora, exceto quando houver decisão judicial, ou 

outro documento com força legal, que determine a não retenção. 

5.8. Nos preços dos serviços ora contratados estão compreendidos todos os custos 

e despesas da CONTRATADA, sendo vedado o seu repasse ao IMED. 
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5.9. A CONTRATADA, quando aplicável, deverá manter arquivado e apresentar ao 

IMED sempre que solicitado por este, os seguintes documentos: 

- Contrato ou Estatuto Social e últimas alterações; 

- Inscrição Estadual e Municipal; 

- Registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

- Comprovante de pagamento dos profissionais alocados na prestação de serviços 

objeto deste Contrato; e 

- Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e Municipais. 

5.9.1. Quando aplicável e solicitado, a não apresentação dos documentos acima 

indicados ou, se apresentados, estiverem em desacordo com as determinações legais 

aplicáveis, facultará ao IMED reter os pagamentos mensais correspondentes, até que 

a situação seja regularizada. Uma vez regularizada a situação, à custa e sob exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, as quantias que lhe forem porventura devidas 

serão pagas sem qualquer reajuste, juros e/ou qualquer outra penalidade. 

5.10. Esclarecem as partes aqui signatárias que o preço dos serviços ora 

contratados foi estipulado por mútuo consenso, levando-se em consideração, dentre 

outros critérios, os custos, as despesas e os tributos devidos em decorrência direta 

ou indireta do presente Contrato, o período, o horário (inclusive noturno) e o ambiente 

em que os serviços serão executados, como também a natureza e a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido. 

5.11. Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada do IMED acarretarão 

a incidência de correção monetária pela variação do IGP-M/FGV e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número 



 

Página 13 de 24 
 

 
 

de dias em atraso. Na hipótese de o IGP-M/FGV do mês de pagamento ainda não ter 

sido divulgado, utilizar-se-á o do mês anterior. 

CLÁUSULA 6ª – DAS NOTIFICAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Todos os avisos, comunicações, correspondências e notificações referentes a 

este Contrato, deverão ser feitos por escrito, através de carta com aviso de 

recebimento, fax ou correspondência eletrônica para as pessoas e endereços abaixo 

indicados: 

Para o IMED: 

Contato: Luciana Fernandes 

Endereço: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01.332-

000 

Fone: (11) 3141.1128 / (11) 2640.0043 

E-mail: financeiro@imed.org.br 

Para a CONTRATADA: 

Contato: Anne Stegmann 

Endereço: Rua Silvia Ferreira, nº 01, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP.: 

54400-530 

Fone: (81) 9191.2096 / (81) 3127.9150 

E-mail: anne@tecsaude.com.br 

  

6.1.1. Qualquer alteração aos dados acima, deverá ser imediatamente comunicada, 

por escrito, à outra Parte, através de uma das formas previstas no item “6.1” acima, 

sendo que a correspondência dirigida de acordo com os dados acima produzirá todos 

os efeitos contratuais, enquanto a alteração aos dados não for devidamente 

comunicada à outra Parte. 
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6.2. O IMED deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços 

e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

do ajuste.  

6.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Contrato e em seu Anexo. 

6.4. A fiscalização indicada nos itens “6.2” e “6.3” retro não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e 

prepostos. 

CLÁUSULA 7ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR 

MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

7.1. Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser 

imediatamente comunicada por escrito pela parte afetada à outra, com a devida 

comprovação dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação, sob pena de 

não surtir efeitos neste Contrato. 

7.2. Caso seja realmente necessário suspender a execução dos serviços contratados, 

a CONTRATADA receberá sua remuneração proporcionalmente às atividades 

realizadas até a data efetiva da suspensão, observando-se, para tanto, as disposições 

constantes neste Instrumento Contratual e em seu Anexo. 

7.3. Cessado o motivo da suspensão, a parte suscitante comunicará, por escrito, tal 

fato à parte suscitada e os serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor 

tempo possível, o qual não deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, 

a contar da data da aludida comunicação.  
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7.4. A comunicação acima mencionada deverá estar acompanhada de documentos 

que demonstrem a cessação dos motivos que ensejaram a suspensão dos serviços. 

7.5. A primeira atividade a ser realizada após a retomada dos serviços será o marco 

inicial para fins de cálculo da remuneração faltante. 

7.6. Em nenhuma hipótese a forma de pagamento estabelecida nos itens anteriores 

desta cláusula será alterada. 

CLÁUSULA 8ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO AOS DADOS 

PESSOAIS 

8.1. A CONTRATADA se obriga, por si e por seus sócios, associados, empregados, 

prepostos, fornecedores e/ou subcontratados, a manter o mais completo e absoluto 

sigilo sobre quaisquer dados, matérias, pormenores, informações, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos do IMED ou de 

seus clientes, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe forem confiados 

para execução dos serviços ora contratados, ainda que não classificadas como 

“confidenciais”, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, 

utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a este Contrato, sob as penas 

da lei. Assim e em iguais condições, o IMED obriga-se e é também responsável pelas 

informações sigilosas e confidenciais de propriedade e que lhe forem repassadas pela 

CONTRATADA. 

8.2.  O item acima encontra exceção apenas em caso de existência de ordem judicial 

ou administrativa emitida por autoridade competente ou, ainda, através de 

autorização expressa da outra parte. 

8.3. A obrigação prevista no item “8.1” acima permanecerá vigente e continuará 

valendo mesmo após o encerramento do presente Contrato. 
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8.4. Proteção aos dados pessoais: Os dados pessoais que fazem parte dos bancos 

de dados de cada uma das Partes e que se tornam conhecidos sob este Contrato 

serão confidenciais. Portanto, as Partes comprometem-se a que nem ele nem sua 

equipe ou pessoas que serão utilizadas para a execução deste Contrato revelem ou 

usem essas informações para o exercício de sua própria atividade, nem serão 

duplicadas ou compartilhadas por terceiros. Cada uma das Partes compromete-se, 

ainda, a adotar todas as medidas necessárias ou convenientes para garantir a reserva 

das informações da outra Parte a que tenha acesso na ocasião deste Contrato, 

comprometendo-se, também, a que tais medidas ou precauções não sejam, em caso 

algum, inferiores a aqueles adotados por cada um para manter suas próprias 

informações em reserva. Em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e outros 

regulamentos que os modificam ou os adicionam, cada uma das Partes autoriza a 

outra a realizar o processamento de seus dados pessoais e de seus equipamentos 

de trabalho, cujo objetivo será manter as informações de seus fornecedores e manter 

contato permanente com a outra parte para cumprir este Contrato. Como um 

mecanismo para a proteção desses dados, cada uma das Partes é responsável por 

seus cuidados e gestão pelo cumprimento deste Contrato. 

CLÁUSULA 9ª - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

9.1. Fica expressamente pactuado que a responsabilidade global do IMED, resultante 

e por força do contrato, incluindo o pagamento de quaisquer multas, penalidades, 

indenizações e compensações eventualmente devidas à CONTRATADA e/ou a 

terceiros, fica limitada aos danos diretos que tenham sido causados por culpa 

comprovada e exclusiva da mesma, independentemente do número de ocorrências, 

no limite máximo do valor total deste Contrato. 

9.2. Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade do IMED por danos 

indiretos, acidentais, eventuais, remotos, especiais e/ou resultantes de ato da própria, 

causados a si mesma ou a terceiros, incluindo perda de produção, perda de receitas 

ou lucros cessantes, limitando-se a responsabilidade do IMED, única e 

exclusivamente, conforme aqui estabelecido. 
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CLÁUSULA 10ª - ÉTICA E COMPLIANCE  

10.1. A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, 

regulamentos e requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim, 

compromete-se a cumprir rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos 

serviços que deve executar nos termos deste Contrato.  

10.2. Em virtude deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou 

comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer 

pessoa, qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens 

financeiras ou não financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal 

ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se 

assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e 

colaboradores.  

10.3. As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do 

presente Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros 

utilizados na execução dos serviços a serem prestados, a ausência de situações que 

constituam ou possam constituir um conflito de interesses em relação às atividades e 

serviços que devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da mesma 

forma, as Partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma 

conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar 

um conflito de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um 

conflito de interesses, as partes comprometem-se a informar imediatamente por 

escrito a outra Parte e a ater-se nas indicações que podem porventura ser 

assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas partes das obrigações 

assumidas sob esta cláusula, facultará a outra parte a possibilidade de rescindir o 

Contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser 

exercidos de acordo com a lei. 

10.4. As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo 

de vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais 
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e locais, decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de 

qualquer governo ou outra autoridade competente, em especial os preceitos 

decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de 

praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja 

lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o 

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública 

ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

CLÁUSULA 11ª – DURAÇÃO E RESCISÃO 

11.1.   O Contrato terá vigência de até 90 (noventa) dias, do dia 01º/12/2021 (data em 

que as Partes acordaram para o início da prestação dos serviços ora contratados) até 

o dia 28/02/2022, podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato de 

Gestão firmado com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde 

(Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO) ou de seus respectivos Termos 

Aditivos, desde que seja necessário e que haja interesse mútuo e consensual, bem 

como que seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos 

representantes legais ou procuradores das Partes. 

11.2.   A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento, por qualquer uma 

das Partes, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

sem direito a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das Partes, podendo 

ainda ser utilizada a exceção prevista na letra “c” do item “11.6” abaixo.  

11.3.  Na hipótese de rescisão contratual por vontade exclusiva da CONTRATADA, 

deverá esta continuar a prestação dos serviços pelo período do aviso prévio de 30 

(trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação, podendo o IMED isentar 

a CONTRATADA do seu cumprimento. 

11.4.   Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo exclusivo da 

CONTRATADA na prestação dos serviços ora contratados, deverá esta, após 

devidamente notificada, encerrar imediatamente suas atividades, sem prejuízo do 
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pagamento de multa moratória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, a título de indenização à IMED.  

11.5. O presente Instrumento contratual poderá também ser rescindido por acordo 

de vontade das partes contratantes, lavrando-se a respeito um “Termo de Rescisão”, 

em 02 (duas) vias de instrumento, o qual deverá ser assinado pelas Partes e por 02 

(duas) testemunhas, sendo certo que nesta hipótese também não incidirá qualquer 

multa rescisória e isentará a CONTRATADA do cumprimento do prazo de aviso prévio 

mencionado no item “11.3” acima. 

11.6 O presente Contrato poderá ainda ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação 

judicial ou decretação de falência de qualquer das Partes; 

b) Em decorrência da ineficiência na prestação dos serviços ora 

contratados, como também do descumprimento da legislação pertinente 

e das normas estabelecidas neste Contrato e em seu Anexo, desde que 

a pendência não seja satisfatoriamente solucionada dentro de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da comunicação da Parte prejudicada à 

Parte infratora. Uma vez transcorrido o citado prazo sem que a(s) 

pendência(s) seja sanada a contento, o Contrato restará 

automaticamente rescindo; 

c) A qualquer momento, à critério e por vontade exclusiva do IMED, 

mediante comunicação à CONTRATADA e sem a necessidade de 

cumprimento do prazo de aviso prévio constante no item “11.2” acima, 

não cabendo também à CONTRATADA nesta hipótese, o pagamento de 

qualquer multa e/ou indenização; 

d) De forma automática, caso haja, por qualquer motivo, rescisão do 

Contrato de Gestão mencionado no item “1.1” deste Contrato, não 
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cabendo à CONTRATADA o pagamento de qualquer multa e/ou 

indenização;  

e) Restará também automaticamente rescindo o presente Contrato, em 

caso de conclusão do processo seletivo e assinatura do contrato 

definitivo dos serviços ora contratados, também sem a incidência de 

qualquer multa ou penalidade; e 

f) Se, ao término do prazo de vigência deste Contrato, não houver a 

renovação correspondente em até 30 (trinta) dias. 

11.7. Qualquer outra espécie de rescisão poderá ser prevista mediante aditamento 

deste Contrato, conforme disposição contida no item “12.2”.   

11.8. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão contratual será devido à 

CONTRATADA o pagamento da contraprestação proporcional aos serviços prestados 

até o momento do término do Contrato. 

11.9. A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os 

serviços objeto deste Contrato ao IMED, uma vez que este é o responsável pelo 

gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de 

Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado 

de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO), razão pela qual concorda, 

desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, por qualquer modo 

ou razão, o referido contrato, o presente Instrumento restará automaticamente 

rescindido, não fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer 

que seja sua natureza, renunciando expressamente ao direito de pleitear quaisquer 

valores indenizatórios, em qualquer tempo ou jurisdição, junto ao IMED.  

11.9.1. Na ocorrência da situação disposta no item “11.9” acima, e também em caso 

de o ente público atrasar o repasse de um ou mais repasse(s)/custeio(s) mensal(is), 

a CONTRATADA fará jus apenas ao recebimento dos serviços efetivamente prestados, 

quando os pagamentos forem efetuados pela Administração Pública e desde que se 
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refiram aos meses de prestação de tais serviços, sem o acréscimo de quaisquer juros, 

multa ou correção.  

11.9.2. O pagamento referido no subitem acima deverá ser disponibilizado à 

CONTRATADA em até 15 (quinze) dias úteis da regularização das pendências 

financeiras pelo Estado de Goiás, restando vedado à CONTRATADA emitir protestos e 

cobrar tais valores, tanto por meio extrajudicial, como judicial. 

CLÁUSULA 12ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O presente Instrumento e seu Anexo, como também eventuais aditamentos, 

consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer 

outros documentos aqui não mencionados e já assinados, correspondências já 

trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos relacionados 

ao mesmo objeto, presentes e/ou futuros relacionados ao mesmo objeto, os quais 

não obrigarão as partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato 

caso não seja observada a formalidade contida no item a seguir. 

12.2. Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se 

forem devidamente formalizadas através de Aditamento Contratual firmado pelos 

representantes legais das Partes. 

12.3. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se 

nula ou revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas 

remanescentes, que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na 

ocorrência desta hipótese, as partes farão todos os esforços possíveis para substituir 

a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de 

que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula 

original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais 

próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.  
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12.4. O não exercício dos direitos previstos neste Instrumento Contratual, em 

especial no tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos 

eventualmente causados, bem como a tolerância, de uma Parte com a outra, quanto 

ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Instrumento 

ou em seu Anexo, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando em 

modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, 

podendo as partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos. 

12.5.  Em hipótese alguma o silêncio das Partes será interpretado como 

consentimento tácito. 

12.6. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão, 

incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária), nenhuma 

das partes poderá ceder a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste 

Contrato e de seu Anexo, sem a prévia e expressa anuência escrita da outra parte. 

Da mesma forma, o presente Instrumento e seu Anexo obrigam não só as partes, 

como também seus eventuais sucessores a qualquer título. 

CLÁUSULA 13ª – FORO 

13.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 

resultantes da interpretação e/ou execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o 

presente Contrato para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a 

forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e 

plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou 

certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida 

Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de 

assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo 

mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na 
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hipótese de assinatura na forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 (duas) 

vias em igual teor e valor. 

Uruaçu-GO, 01º de dezembro de 2021. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 

Zeev Katz 

 

Testemunhas: 

 

1) ____________________________  2)_______________________________ 

Nome:          Nome:      

R.G.:          R.G.:      

C.P.F:         C.P.F.:      
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Anexo – Proposta  

Contrato Emergencial de Prestação de Serviços nº 014/2021 

 
Firmado entre  

 
 
 

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 

E 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE MEDICINA, 

 ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

(IMED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 01 de dezembro de 2021 

PROPOSTA  
TECNICO-COMERCIAL: 
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A TECSAÚDE Engenharia Hospitalar agradece sua atenção e em tem o prazer de apresentar-lhe neste 

momento sua proposta comercial para a prestação de Serviço Emergencial de Engenharia Clínica para o Instituto 

De Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) – Hospital de Uruaçu. 

I-  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A TECSAÚDE é uma empresa especializada em Serviços de Engenharia para a área de saúde, com mais de 

22 anos de atuação no mercado.  Em parceria operacional com a EBEM Engenharia Médica desde 2018, somam 

mais de 170 clientes e 600 colaboradores, constituindo hoje o maior Grupo de Engenharia Clínica do Brasil.  

A nossa empresa presta serviços contínuos e consultorias a instituições de saúde, por isso, utiliza equipes 

especialmente treinadas, equipamentos e softwares específicos para realização das diversas etapas dos seus 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo destes mais de 22 de anos de experiência, já atuamos na implantação, estruturação e/ou 

desenvolvimento contínuo de soluções em Engenharia Clínica em instituições públicas e privadas, de grande e 

pequeno porte, demonstrando que o modelo adotado é adaptável a vários perfis de instituição. Também atuamos 

em diversos hospitais da região: Hospital Santa Marta, Hospital São Francisco, Hospital de Campanha de 

Goiânia, Unimed Goiânia e Hospital Alvorada. 

O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa é certificado pela norma ISO9001, desde novembro de 

2004, sendo a primeira da área com tal certificação. Desta forma, a TECSAÚDE também tem atuado nos processos 

de certificação em Sistemas da Qualidade, como o da ONA, Acreditação Canadense, Joint Commission e ISO9001 

de seus clientes.  

 
180.000 

EQUIPAMENTOS 
GERENCIADOS 

21 ESTADOS 

+170 

CLIENTES 
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Visando oferecer Serviço de Engenharia Clínica para o Instituto De Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

(IMED) – Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano – Uruaçu, apresentamos a presente proposta técnico-

comercial.  

II-  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS 

 

Execução dos Serviços de Engenharia Clínica para o Hospital do Centro Norte Goiano, conforme 

atividades detalhadas a seguir: 

❖ Implantação de software de gestão de Engenharia Clínica, para gerenciamento das atividades do 
departamento, disponibilizando ferramentas e metodologia que permitam a disponibilização de 
informações técnico-operacionais atualizadas, bem como o histórico do parque tecnológico. 

❖ Gestão e acompanhamento das garantias de cada equipamento e suas aplicabilidades. 

❖ Análises e acompanhamento de contratos de manutenção terceirizados, incluindo apoio à 
renegociação. 

❖ Análise de ciclo de vida dos equipamentos médico-hospitalares. 

❖ Coordenação das manutenções corretivas sejam elas realizadas internamente ou por serviços 
externos. 

❖ Realização de manutenção corretiva de baixa e média complexidade dos equipamentos médico-
hospitalares (EMH) dentro da própria instituição visando uma redução direta no custo das 
manutenções e, principalmente a rapidez no retorno. 

❖ A TECSAÚDE será responsável pelo acompanhamento das manutenções de alta complexidade, que 
são caracterizadas por exigirem conhecimento do projeto de fabricação do EMH, conhecimento ou 
mão de obra especializada de fábrica, ou a substituição de peças não disponíveis no mercado, 
incluindo: apoio a identificação de fornecedores, apoio a negociação de orçamentos, testes de 
funcionamento e gestão de todas as informações. Estes serviços serão encaminhados pela 
Contratante para contratação junto às empresas prestadoras habilitadas. 

❖ A execução de manutenções corretivas e preventivas de equipamentos de esterilização (CME) e de 
imagem será realizada por empresas terceirizadas, sob responsabilidade da CONTRATANTE. A 
TECSAÚDE ficará responsável pela gestão dos contratos com estas empresas, apoiando no 
acompanhamento de chamados e registro das informações relativas aos equipamentos. 

❖ Elaboração do plano de Manutenções Programadas (Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de 
Segurança Elétrica, Qualificações, Validações e Rondas). Esse cronograma permitirá a aplicação de 
ações específicas de cuidado, buscando ampliar a vida útil do equipamento, com consequente 
redução dos custos e aumento da segurança, desempenho e confiabilidade.  

❖ Realização de rondas gerais com o objetivo de garantir uma comunicação proativa mais eficaz entre 
a engenharia clínica e os responsáveis dos setores das unidades. Nela são tratados pontos 
importantes no atendimento às necessidades e demandas como: pendências, necessidade de 
treinamento, retorno sobre situação das manutenções em andamento. 

❖ Realização rondas setoriais em locais críticos do Hospital, sendo verificados item como: alimentação 
elétrica do equipamento, a integridade física da carcaça, integridade e o funcionamento dos 
acessórios de todos os equipamentos médicos instalados no setor.  
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❖ A TECSAÚDE será responsável pela execução das manutenções programadas de baixa e média 
complexidade descritas no Anexo I. 

❖ Realização da calibração dos equipamentos médico hospitalares, com emissão de laudos técnicos 
rastreáveis a Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

❖ Elaboração do Plano de Gestão de Tecnologias em conformidade com a RDC 509 Anvisa. 

❖ Apoio para implantação de programa de educação continuada de operação e segurança dos 
equipamentos para corpo clínico e de enfermagem.  

❖ Apresentação à Administração de relatórios mensais dos serviços realizados pela equipe incluindo 
indicadores de desempenho para medição dos processos e avaliação dos resultados. 

❖ Elaboração de fluxo de Tecnovigilância, com a avaliação dos alertas recebidos e orientação para 
emissão de alertas. 

❖ Assessoramento em processos de acreditação relativos aos equipamentos médico-hospitalares, 
participando da discussão dos processos de qualidade desenvolvidos dentro da Instituição de saúde, 
contribuindo com sua experiência, elaboração de fluxos e documentos. 

 

Os serviços oferecidos abrangem todos os equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais de 

propriedade da instituição. Não estão inclusos: as instalações diversas (rede lógica, gases, telefone e seus 

equipamentos conjugados), instrumentais cirúrgicos, lavanderia, mobiliários e dispositivos de gasoterapia. 

 

III-  GESTÃO INFORMATIZADA 

A presente proposta contempla a disponibilização de um software de gestão de Engenharia Clínica que 

permite: 

❖ Cadastro dos equipamentos que conterá informações de identificação como: número de série, marca, 

modelo, patrimônio, registro na ANVISA, condição (próprio, com contrato, em garantia, comodato, etc) e 

sua localização, incluindo a geração de etiquetas com QR Code. 

❖ Registro de todo o histórico da manutenção dos equipamentos (preventivas, corretivas e calibrações). 

❖ Acompanhamento dos Planos de Manutenção Preventiva e de Calibrações (cronogramas). 

❖ Gestão dos custos relacionados com os serviços de manutenção. 

❖ Emissão de relatórios quantitativos e gerenciais, indicadores de qualidade e gráficos. 

❖ Gestão de estoque de materiais, partes e peças de reposição dos equipamentos médico-hospitalares que 

forem fornecidos pela CONTRATANTE. 

❖ Gestão dos contratos de manutenção com fornecedores externos, incluindo coberturas, custo por 

equipamento e gestão das validades dos mesmos. 

❖ Geração de registros: Ordem de Serviço, formulário de ronda de inspeção, check-list de Manutenção 

Preventiva, check-list de Calibração. 

❖ Os gestores da unidade terão acesso online ao sistema para acompanhamento das manutenções em 

tempo real. 

❖ Mensalmente serão apresentados relatórios dos serviços realizados pela equipe incluindo indicadores de 

desempenho para medição dos processos e avaliação dos resultados. 

 



                                                                                    

_________________________________________________________________________________________________ 

TECSAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR 

Rua Sílvia Ferreira, nº 01, bairro de Piedade – Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP 54.400-220. 

Fone/Fax: (081) 3127-9150, comercial@tecsaude.com.br 

PENG IMD 2021 8716 005 – Emergencial                                     Página 5 de 12                                                                                                                                                                  

 

 

Figura 1: dashboard do software informatizado 

 

 

IV-  RECURSOS OFERECIDOS 

 

Para o desenvolvimento das atividades supracitadas a TECSAÚDE oferece: 

❖ Equipe multidisciplinar integrada, que atuará de acordo com suas especialidades e complexidades. Esta 

equipe contará com o apoio da estrutura da Sede da TECSAUDE, que realiza de maneira centralizada e 

otimizada o desenvolvimento de documentos da qualidade, procedimentos técnicos e elaboração de 

relatórios de desempenho. 
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❖ A equipe proposta terá a seguinte composição: 

 

UNIDADE EQUIPE 

Hospital de Campanha de Uruaçu 
● 01 Engenheiro Especializado em 

horário comercial (44 horas 

semanais), de segunda a sexta-

feira das 08h às 18h; 

● 01 Técnico Especializado em 

horário comercial (44 horas 

semanais), de segunda a sexta-

feira das 08h às 18h; 

 

 

❖ Ferramental básico para realização das manutenções. 

❖ Sobreaviso técnico para atendimentos emergenciais fora do horário comercial de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

• Em caso de dúvida ou problemas com equipamentos médicos a pessoa da equipe de 

Engenharia Clínica que estará disponível deve ser contatada através de telefone 

• O técnico responsável tentará resolver a dúvida ou problema por telefone. Caso seja 

necessário, ele terá um prazo de até 2 horas para se deslocar ao Hospital para prestar atendimento 

emergencial. 

• Serviços que consumam mais de 02 (duas) horas-técnicas não serão executadas no 

regime “emergencial”, ficando sua conclusão para o próximo expediente regular, exceto em situação 

que envolva risco de vida do paciente 

• Será utilizado um formulário de Ordem de Serviço para registro do atendimento. Sendo 
necessária a assinatura da pessoa responsável pelo setor que recebeu o atendimento. 

❖ Supervisão de Engenharia. 

❖ 01 ponto do Software de gestão de Engenharia para cada unidade. 

❖ Equipamentos específicos para calibração e controle de qualidade de equipamentos médico-

hospitalares, disponibilizados conforme cronograma. Tais aparelhos, de propriedade da TECSAÚDE, 

são rastreáveis e calibrados periodicamente, possibilitando fornecimento de laudos para acreditação 

ONA e nas normas ISO 9000. 

❖ Protocolos de Manutenção Preventiva e Controle de Qualidade, baseados em normas e padrões 

internacionais, já implementados e testados. 

❖ A Contratada contratará e remunerará, por sua conta e risco, os recursos humanos necessários à 

consecução dos serviços descritos e caracterizados na proposta, devendo, para tanto, formar uma 

equipe profissional que executará suas atividades consoante sua orientação e escala, com a seguinte 

especialização: 01 (um) Engenheiro Especializado em horário comercial (44 horas semanais), de 
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segunda a sexta-feira das 8h às 18h e 01 (um) Técnico Especializado em horário comercial (44 horas 

semanais), de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. 

❖ Em face da natureza da presente proposta, qual seja, assessoria e gerenciamento, durante a vigência 

do presente contrato não haverá entre as partes contratantes qualquer relação de subordinação 

jurídica e/ou funcional, bem como não gerará qualquer obrigação de natureza social e/ou trabalhista 

entre as partes. 

❖ Para a realização das atividades propostas, a Contratada será responsável pela disponibilização de 

Supervisão de engenharia, ferramental básico para realização das manutenções, equipamentos 

específicos para calibração e controle de qualidade de equipamentos e protocolos de manutenção 

preventiva e controle de qualidade, baseados em normas e padrões internacionais, já implementados 

e testados. 

❖ Proceder com o pontual pagamento da remuneração dos seus empregados e apresentar, 
mensalmente, ao Departamento Financeiro da Contratante, ou pessoa por ela indicada, os 
comprovantes do efetivo e correto recolhimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, quais sejam, cópias das Guias CPS, GFIP/SEFIP, COFINS, ISS e FOLHA DE PAGAMENTO, 
sob pena de retenção do pagamento mensal devido, até a cabal regularização do débito; 
 

❖ Manter o controle de frequência de seu pessoal no local de trabalho, a fim de que sejam exibidos à 

fiscalização do Ministério do Trabalho e de Previdência Social, sempre que exigida sua apresentação 

❖ A Contratada terá total responsabilidade sobre a conduta de seus funcionários nos locais das 

dependências da Contratante. 

❖ Receber, armazenar, proteger e responsabilizar-se pelos materiais e documentos de propriedade da 

Contratante que lhe forem confiados. 

❖ Guardar confidencialidade com relação a dados, detalhes e informações, obtidas diretamente da 

Contratante, ou, indiretamente, em razão de execução dos serviços contratados, não utilizando tais 

elementos para publicidade ou comunicação ou prestação de informações a terceiros, sob pena de 

indenizar à Contratante por danos decorrentes da divulgação proibida. 

❖ Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos relativos aos 

serviços ora contratados, a não ser quando legalmente obrigada a fazê-lo, ou divulgar através da 

imprensa de qualquer espécie, salvo por solicitação prévia, por escrito, da Contratante 

❖ É expressamente vedada a cessão ou transferência, total e/ou parcial, desse Contrato a terceiros, 

salvo de comum acordo entre as partes. 

❖ É expressamente vedada, sob qualquer hipótese, emissão e cessão, pela Contratada, de títulos de 

créditos decorrentes do presente contrato, sendo, igualmente, vedada qualquer tipo de negociação 

de eventuais créditos decorrentes deste contrato, com terceiros. 
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V-  RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

❖ Uma sala adequada a NR 32, com mobiliário e toda a infraestrutura necessária para a instalação de 

laboratório e escritório em cada hospital; 

❖ Cilindros ou pontos de gases O2, Ar. Comp, calibrado disponíveis na sala da Engenharia Clínica para 

uso nas manutenções; 

❖ Acesso à internet e impressora; 

❖ Acesso à telefonia (com DDD e celular), material de escritório e consumíveis; 

❖ Materiais, insumos, peças e subcontratação de serviços especializados, necessários nas 

manutenções; 

❖ Todos os equipamentos, acessórios e outros materiais entregues ou encaminhados para manutenção 

deverão estar limpos e desinfetados, não representando risco biológico para os funcionários da 

Contratada, tudo em conformidade com a legislação aplicável. 

 

VI-  DIFERENCIAIS 

 

❖ Somos hoje o maior grupo de engenharia clínica do país, permitindo realização de benchmarking de 

desempenho; 

❖ Ao longo de 20 anos de operação, e desde 2004 certificados pela ISO9001 desenvolvemos um 

robusto Sistema de Gestão da Qualidade, com foco na melhoria contínua e na satisfação dos clientes;  

❖ Ampla experiência com metodologias de Acreditação Hospitalar: 100% de nossos que clientes que 

se inscreveram em programas de acreditação atingiram os padrões desejados para a Engenharia 

Clínica; 

❖ Realizamos auditorias internas periódicas para acompanhamento do padrão de qualidade 

estabelecido; 

❖ Temos um setor central com equipe dedicada à Gestão da Qualidade, Desenvolvimento de 

Procedimentos e Apoio Técnico-Operacional; 

❖ Ampla experiência com metodologias de Acreditação Hospitalar; 

❖ Ampla experiência na avaliação de parques tecnológicos, processos, rotinas e documentos para o 

dimensionamento de investimentos e adequação dos diversos requisitos de Tecnologia Médica 

Hospitalar e Infraestrutura em Instituições de Saúde. 

 

VII-  LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão realizados nas unidades gerenciadas pelo IMED em Goiás: 

● Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano - Uruaçu 
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VIII-  VALOR 

O valor mensal proposto a ser pago em referência aos serviços propostos está descrito conforme tabela a 

seguir, nestes já inclusos todos os impostos, obrigações e quaisquer outros tipos de encargos. 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE RESIDENTE. 

R$ 30.000,00 

SOBREAVISO EMERGENCIAL R$ 3.500,00 

TOTAL R$ 33.500,00 (TRINTA E TRÊS MIL 
E QUINHENTOS REAIS) 

 

A presente solução foi dimensionada para atendimento EMERGENCIAL POR 90 DIAS da fase 01 do 

Hospital, contendo 20 leitos de UTI, 02 Salas Cirúrgicas, Pronto Socorro e Setor de Imagem, composto do Raio-X.  

* CASO SEJA DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO, PODEREMOS ADICIONAR AO VALOR DO 

CONTRATO UMA RESERVA MENSAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COM O RESPECTIVO BDI. 

 

IX-  VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA 

 

A validade da proposta é de 60 dias. 

As atividades serão disponibilizadas a partir de 01/12/2021 

 

X-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A TECSAÚDE atua em seus clientes assumindo a postura de parte do staff da instituição. Para isso segue 

uma conduta ética rígida, de defesa dos interesses individuais do cliente e de recusa de quaisquer benefícios além 

da remuneração indicada nesta proposta em assuntos relativos aos serviços. 
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A TECSAÚDE também assume o compromisso de manter total sigilo de todas as informações a que tiver 

acesso durante sua atuação nos clientes. Bem como garante disponibilizar ao cliente os Bancos de Dados 

referentes aos serviços quando solicitada. 

Gratos por sua atenção, subscrevemo-nos, permanecendo disponíveis para prestar quaisquer 

esclarecimentos necessários, 

 

 

São Paulo, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

                                                                                          ___________________________________________ 
Anne Fernandes Stegmann D’Antona 

     Gerente Comerci 
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ANEXO I 

ESCOPO DE ATUAÇÃO DA TECSAÚDE (ENGENHARIA CLÍNICA) 
 

DESCRIÇÃO QTD. 
PREVENTIVA 

BAIXA E MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

CALIBRAÇÃO 
SEG. 

ELÉTRICA 

CORRETIVA 
BAIXA 

COMPLEXIDADE 
GESTÃO 

APARELHO DE ANESTESIA 8      
ASPIRADOR CIRÚRGICO 10      
AUTOCLAVE DE BANCADA 1      
BALANÇA ELETRÔNICA 13  

  
  

BERÇOS AQUECIDOS 3      
BISTURI ELÉTRICO 3      
BOMBA DE INFUSÃO 
VOLUMÉTRICA 

80      

CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA 102  
 

   
CARTIOTOCÓGRAFO FETAL 1  

 
   

CUFÔMETRO 8      
DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR 23      
ELETROCARDIÓGRAFO 8      
ESFIGMOMANÔMETRO  22   

    
ESTEIRA ERGOMÉTRICA 1    

  
ESTETOSCÓPIO   1       
FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR   3  

 
   

FOCO CIRÚRGICO DE TETO   2    
  

FOTOTERAPIA 1      
GLICOSÍMETRO 12      
INCUBADORA  2      
LARINGOSCÓPIO 12      
MESA CIRÚRGICA 7  

  
   

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
(ECG, PNI, PI, TEMP, SPO2 E 
ETCO2*) *MEDIANTE A 
DISPONIBILIZAÇÃO DO CO2 
CALIBRADO. 

140 

     

OFTALMOSCÓPIO 2      
OTOSCÓPIO 2      
OXÍMETRO DE PULSO 16      
RAIO-X MÓVEL 4      
TOMÓGRAFO 
COMPUTADORIZADO 

1 
     

ULTRASSOM 2      

VAPORIZADOR  2      

VENTILADOR PULMONAR 114      
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*Em caso de ausência de algum tipo de equipamento médico-hospitalar na lista, contatar a CONTRATADA 

para esclarecimentos. 
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