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“Um passo à frente 

 E você já não está mais no mesmo lugar. ”  

(Chico Science, Passeio no mundo livre, 1996.) 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar os entendimentos e rumos aplicados pelo 
Tribunal de Contas da União e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão para a licitação e contratação de serviços para órgãos públicos. E através 
disso elaborar um procedimento operacional padrão, para contratualização em 
serviços de manutenção de equipamentos médicos. Nos últimos anos buscando uma 
maior confiabilidade e discricionariedade nas contratações públicas, os órgãos de 
controle da União tem criado observâncias cada vez mais criteriosas em relação ao 
solicitado na lei n° 8.666/93. tais quais a Instrução Normativa n°05 de 2017 que trata 
especificamente da contratação de serviços e acrescenta várias etapas antes do 
processo de contratação possa ser realizado. No âmbito hospitalar existe uma grande 
quantidade de fornecedores exclusivos e um rígido controle do conhecimento técnico 
dos equipamentos pelas empresas fabricantes e autorizadas, de tal forma que esse 
estudo se torna mais complicado visto a limitação em comparação com outros 
fornecedores e órgãos públicos, criando assim um terreno fértil para o falhas, mau 
gerenciamento e atos ilícitos. Buscamos então criar um consenso de como realizar 
cada etapa de forma a atender aos órgãos de controle, através de um procedimento 
operacional padrão para que o processo se torne mais prático e dinâmico, visto que 
devido à grande complexidade e tamanho do parque tecnológico do hospital a 
necessidade de contratos de serviço para manutenção é constante e evolutiva.  
 
Palavras-chave: Serviço. Contratação. Planejamento. Manutenção. Instrução 

normativa. Equipamentos médicos hospitalares.   
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to analyse the understandings and directions applied by the 
Court of Auditors and the Ministry of planning, development and management for 
bidding and contracting services to government agencies. And thereby develop a 
standard operating procedure, to draw up contracts in medical equipment maintenance 
services.  In recent years seeking greater reliability and discretion in public contracts, 
the control organs of the Union has created increasingly insightful observances in 
relation to requested in law No. 8,666/93. such normative instruction No. 05 of 2017 
that specifically addresses the hiring of services and adds several steps before the 
hiring process can be carried out. Within the hospital there is a lot of unique suppliers 
and strict control of the technical knowledge of equipment by manufacturers and 
authorised, in such a way that this study becomes more complicated visa restriction in 
comparison with other suppliers and Government agencies, thus creating a breeding 
ground for failures, bad management and unlawful acts. We seek to create a 
consensus of how to perform each step in order to meet the control bodies, through a 
standard operating procedure for the process to become more practical and dynamic, 
since due to the great complexity and size of the Park hospital technology the need of 
maintenance service contracts is constant and evolutionary. 

 
Keywords: Service. Hiring. Planning. Maintenance. Normative Instruction. Hospital 

medical equipment. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                              

 

1.1 APRESENTAÇÃOOBJETIVO GERAL 

 

O principal objetivo desse trabalho é elaborar um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) que sirva como ferramenta de planejamento e construção para 

contratos de serviços de manutenção de equipamentos médicos dentro do CHC-

UFPR. Não faz parte desse objetivo as características especificas de cada 

contratação devido as especificidades que cada empresa, equipamento ou tecnologia 

podem apresentar, mas sim as etapas comuns realizadas pelo Setor de Engenharia 

Clinica (SECL) e que podem ser cobradas em geral para todo os processos referentes 

a diversas tipos de equipamentos diferentes.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Dentre as limitações para o desenvolvimento de contratos de serviços e dessa 

forma a elaboração de um POP para a contratação são: 

Como explicado anteriormente a exclusividade de serviço que alguns 

fornecedores e tecnologias possuem o que diminui a concorrência e dificulta a analise 

se a contratação é vantajosa para instituição, o professor Marçal (2008) afirma da 

inviabilidade de concorrência dentro de serviços especializados e da dificuldade em 

analisar o processo. 

Outra grande limitação é a falta de legislação e literatura especifica para esse 

assunto. Contratações de serviços técnicos especializados, principalmente para área 

de equipamentos médicos possuem muito pouco material para ser utilizado como 

base para um estudo mais profundo ou meta analise. 

Dessa forma buscando facilitar a análise para contração e a falta de material 

de bibliográfico foi elaborado o POP. O mesmo é formado pelo preenchimento de 

diversos documentos e estudos, que devem seguir um padrão cronológico para 

formação do processo total, finalizando na solicitação de contratação do serviço. 

Todas esses documentos e estudos já tem sido cobrado de forma diversas 

pelos órgãos de controle ao CHC-UFPR. Esses documentos já se encontravam em 

processo de criação dentro do setor de engenharia clínica, inclusive com a criação da 

obrigatoriedade do preenchimento de um DOD para aquisição de equipamentos. 
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Contudo os processos elaborados pelo SECL estavam focados apenas na aquisição 

de equipamentos e não nos serviços de manutenção para os mesmos. 

Com o intuito de sanar essa falha foi montado uma lista de estudo para se 

tornarem padronizado no SECL para montagem de contratos de serviço para 

equipamentos médicos. Faz parte dos objetivos específicos a elaboração de 

documentos e base de rotina para os seguintes estudos: 

 

 Documento de oficialização de Demanda de Serviço (DODS) 

 Estudo de Valores 

 Analise de Viabilidade 

 Mapa de Riscos 

 Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Órgãos de controle e gerenciamento, tanto internos quanto externos a 

instituição, tem cobrado cada vez mais transparência nas contratações e nas etapas 

do planejamento. De Forma que os princípios constitucionais sejam seguidos 

conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal e regra do art. 2° da lei 9.784/99 

que regula o processo administrativo Público Federal 

 
Constituição Federal 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência... (Brasil, 1988, não p). 

 

Lei n°9.784/99 

Art 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. (Brasil,1999, não p). 

 

Podemos ver que uma palavra que impera é a eficiência, no entanto se tornou 

um senso comum que o governo não gasta de forma eficiente. Uma pesquisa do 
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Banco Credit Suisse aponta que o Brasil em eficiência dos gastos públicos na área de 

saúde ficaria em 34ª de 39 países analisados (FRAGA, 2016). 

Sendo assim uma das melhores formas para garantir melhoria na eficiência 

dos gastos públicos, com maior transparência e gestão dos processos é buscar ideias 

já aplicadas na iniciativa privada como estudos de viabilidade, mapa de riscos, 

planejamento de mercado, aplicando a visão do direito positivo que o estado deve 

fazer o que a lei lhe permite para realizar a contratação de serviços técnicos 

especializados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 

Para a criação dos documentos e rotinas dos estudos além da análise da lei 

8.666/93 foram tomados como base a Instrução Normativa (IN) 05/2017 e a Instrução 

Normativa (IN) 04/2014 e em consideração artigos e acordões do Tribunal de Contas 

da União (TCU), junto com a própria experiência técnica do setor e cobranças feitas 

pela procuradoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Cada documento e estudo levou em consideração diversas informações, para 

seguir a cartilha de publicada pela UFPR para licitação e contratualização, de tal forma 

que a junção de todos de maneira cronológica cria um POP para ser seguido e se 

evitar o desperdício de recursos e mão de obra. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

A legislação de base para ser utilizada nessa situação é a lei 8.666/93 a qual 

preconiza: 
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Brasil,1993, não p.). 

 

Dentro do entendimento permitido pela lei é que todo órgão público pode 

elaborar suas contratações. Embora existam leis especificas para registro de preço, 

pregão eletrônico e obras do Programa de Aceleração de Crescimento, as mesmas 

não têm aplicabilidade para o que é tratado nesse projeto.  

Existem poucas legislações especificas para o assunto assim como 

jurisprudências e acordões. A maior tentativa de corrigir esse vácuo legal foram as 

instruções normativa elaboradas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPDG). 

 

2.2 INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
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As Instruções Normativas (IN) liberadas pelo Ministério do Planejamento têm 

função de orientar criando regras e diretrizes onde é percebido um vácuo legal ou 

dificuldade de entendimento. As duas instruções principais aqui são: 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017 que trata: 

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional. (Brasil,2017, não p.). 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2014 

Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da 
Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo 
Federal. (Brasil,2014, não p.). 

 

Embora a IN 04/14 não tenha aplicabilidade direta, visto tratar da área de 

tecnologia de informação, a mesma serviu para criar as etapas documentais de 

análise para o POP assim como definir as 3 fase  da contração para o Mapa de Risco. 
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3 DIAGNÓSTICO E DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

3.1 DESCRIÇÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO 

 

O Complexo Hospital das Clinicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-

UFPR) localizado na cidade de Curitiba é o maior Hospital do estado, tendo 

atendimento totalmente voltado para o Sistema Único de Saúde. Em 2014 a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) assumiu a administração do Complexo 

Hospital de Clínicas, que incluem o hospital universitário e a maternidade Victor 

Ferreira do Amaral. O Hospital possui mais de 56 anos e atende mais de 100.000 

consultas mês, dados retirados do site do CHC-UFPR (2019) 

“http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr”.  

O Setor de Engenharia Clínica do CHC-UFPR é responsável por gerencia um 

parque de mais de 3500 equipamentos, realizando mais de 800 intervenções técnicas 

por mês, tanto corretivas quanto preventivas. O SECL atende de 07:00 as  19:00 e 

possui uma equipe de 15 pessoas contando com 3 engenheiros clínicos, o SECL se 

encontra hierarquicamente sobre controle da direção administrativa. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

 

O setor de engenharia clínica não possui a mão de obra, conhecimento, 

material e/ou ferramental para lidar como todo parque do hospital, dessa forma faz se 

necessário firmar contratos para serviços seja para aquisição de peças ou mão de 

obra para manter os equipamentos funcionando nas melhores condições. 

Contudo são feitos questionamentos constantes pelos órgãos de controle, 

direção e rede EBSERH se os contratos estão sendo propostos da forma mais 

vantajosa para instituição e que consigam atender todos os requisitos dos órgãos de 

controle. No ano de 2018 buscando uma melhoria no processo, foram criados diversos 

documentos e uma comissão para a parte de aquisição de equipamentos.  

Dessa forma identifica-se a importância de realizar estudos e elaborar 

procedimentos operacionais padrão que atendam as demandas do serviço e 

formalizem a contratualização para serviços de manutenção.  
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4 PROPOSTA TECNICA PARA SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

4.1 PROPOSTA TÉCNICA 

 

Elaboração de um sistema através de um POP para análise de contratação 

de serviços técnicos que se refere ao preenchimento de documentos e estudos de 

forma cronológica, em que um permite a evolução para o outro, na situação em que a 

paralização de um processo impede a continuidade até que seja dada uma solução, 

assim impedindo o gasto de recursos e mão de obrar em projetos fadados a insucesso 

ao mesmo tempo que geramos informações para elaboração do termo de referência 

e contrato. 

Esses documentos para serem preenchidos em ordem são: 

 

 Documento de oficialização de Demanda de Serviço (DODS) 

 Estudo de Valores 

 Analise de Viabilidade 

 Mapa de Riscos 

 Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

 

Ao final de cada etapa, no caso de uma situação favorável quanto a analise 

anterior, será dado continuidade ao processo de preenchimento do próximo estudo. 

Dessa forma buscamos alocar os recursos e mão de obra da melhor forma possível, 

visto que cada um desses itens demanda um grande trabalho da equipe. 

 

4.1.1 Plano de implantação 

 

Para a implantação do POP será necessário a análise do parque de 

equipamentos médicos para alinhar os equipamentos críticos. O SECL já possui essa 

etapa implementada de forma que podemos passar diretamente para a aplicação do 

POP como sistema de análise.  

Deverá se tomar em consideração para analise, famílias de equipamento com 

marcas diferente, visto a especificidade que a tecnologia de cada fabricante possui. 
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Após a definição dos grupos será preenchido os estudo e documentos de acordo com 

a cronologia dos documentos apresentados no POP 

 

4.1.1.1 Documento de oficialização de demanda de serviço 

 

O primeiro documento deve servir de fato gerador do início do processo, nele 

é avaliado a necessidade do serviço de manutenção e qual o impacto que o mesmo 

tem junto a instituição. O setor de engenharia clínica deverá analisar o parque 

tecnológico anualmente, procurando equipamentos que possam se aplicar a 

elaboração do Documento de oficialização de demanda de serviço (DODS). Os 

equipamentos que terão de ter analisem obrigatória do DODS são os considerados 

críticos pelo SECL, outros equipamentos poderão ser analisados dependendo da 

demanda que os mesmos tiverem quanto ao Hospital e setores. 

O SECL tem de considerar quais equipamentos ele possui capacidade de 

intervir, a facilidade em obter peças, a criticidade e o impacto que o equipamento traz 

para o hospital. Em geral os equipamentos para estarem capacitados nessa situação 

devem estar enquadrados em alto nível de criticidade pelo setor de engenharia clínica 

e com alto impacto para instituição. O DODS foi elaborado alterando um documento 

já existente criado pelo Setor de Engenharia Clínica para aquisição de equipamentos. 

Um modelo do documento se encontro no APENDÍCE 1. Após o 

preenchimento do mesmo ele deverá ser analisado e se considerado pertinente 

passar para a próxima do processo. Em caso de negativa, uma nova analise só será 

feita em um ano. 

 

4.1.1.2 Estudo de valores 

 

A etapa seguinte é analisar de forma analítica quais aos valores estão dentro 

do projeto. Esse estudo deve considerar: 

 

1) Qual o valor do parque de equipamento instalado; 

2) Qual o rendimento para o hospital; 

3) Qual o custo de peças com desgaste ou que tenham troca periódica; 
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Obs: Esse material é diferente de insumos, o qual é gerenciado pelo setor de 

suprimentos e são itens de transformação para utilização do equipamento. 

Aqui são considerados peças e partes como filtros e kits de preventiva. 

4) Qual o valor do contrato de manutenção em diferentes modalidades; 

Obs: As empresas em geral possuem diferentes modalidades de manutenção, 

como com peças, peças e mão de obra, manutenção tempo integral, apenas 

preventiva. 

5) Se já houve contratos anteriores ou similares e quais os valores aplicados; 

 

Após a análise das informações deve-se verificar se o contrato é vantajoso 

economicamente ao hospital. Algumas comparações possíveis são: 

a) Qual o rendimento pelo custo de manutenção; 

b) Custo de manutenção pelo valor do parque; 

c) Custo de máquina parada; 

d) Valor de peças e preventiva ano; 

 

Essa análise é muito complexa, devendo ser considerado todas as 

informações antes de ser dado um parecer quando a vantajosidade. Devido as 

diversas formas que essas informações podem tomar não foi criado um modelo único 

e sim uma rotina de informações para ser analisadas. É aconselhado a criação de 

uma tabela para apresentação desses valores de forma mais simples. A falta de 

referências teóricos na área de manutenção de EMH, por conta disso essa analise se 

torna complexa e a criação de diretrizes busca diminuir a dependência no 

conhecimento e experiência do engenheiro responsável. 

 

4.1.1.3 Analise de viabilidade 

 

A análise de viabilidade deve considerar as informações obtidas 

anteriormente e realizar uma analisa qualitativa das informações. Tomando em 

consideração que o hospital deve considerar o paciente em primeiro lugar e que nem 

todos os dados podem ser estimados facilmente. Devemos considerar: 

 

1) Impacto da falta do equipamento; 

2) Risco de falha do equipamento; 
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3) Risco de sucateamento; 

4) Impacto na funcionalidade do setor; 

 

Com essas informações é possível emitir um parecer analisando a viabilidade 

da contratação. 

 

4.1.1.4 Mapa de risco 

 

O mapa de risco surge como uma necessidade da IN 05/2017 de avaliar quais 

problemas podem surgir antes, durante e após o período de contratação. Ele 

predispõe de maneira clara e direta, quais problemas podem surgir nas 3 fases da 

contratação e daí surgir a necessidade de preencher com o nível de risco, dano que 

pode ser causado como prevenir e como contingenciar a situação, assim como quem 

fica responsável por cada situação. 

As 3 fases que existem no momento da contratação elencadas pelas IN 04/14 

e 05/17 são:  

 

1. Planejamento da Contratação  

2. Seleção do Fornecedor  

3. Gestão Contrato 

 

Tomando em consideração as fases acima foi criado um documento no 

APENDICE 2 que é um Mapa de Risco, tomando em consideração as principais 

situações de risco que podem ocorrer em cada fase, quais os responsáveis, danos e 

como evitar esses riscos.  Uma ferramenta que trabalha com as principais causa e 

consequências da contratação. 

 

4.1.1.5 Estudo técnico preliminar 

 

A última etapa é uma somatória das etapas anteriores com mais algumas 

informações pertinentes. O TCU considera obrigatório a criação de um Estudo Técnico 

Preliminar, contudo não existe um modelo ou legislação de como o mesmo deve ser 

elaborado.  
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Os ETP são baseados no art. 6 IX’ e art. 7 da lei 8.666/93, que trata do projeto 

básico e da contratação para obras e serviços. Contudo essa visão se limita a 

viabilidade técnica e impacto ambiental. Diversos novos entendimentos foram sendo 

colocados a necessidade dos ETP, mas em nenhum momento foi decidido como o 

mesmo deve ser elaborado ou quais necessidades básicas. 

Sendo assim para atender o entendimento do TCU o ETP para contratação 

de serviços de manutenção irá necessitar, além dos documentos criados 

anteriormente: 

 

1) Aprovação da gerencia da instituição quanto aos estudos anteriores; 

2) Definição do modelo de contratualização; 

3) Comprovação de preços do mercado; 

 

Essas três últimas informações servem para fechar todas as últimas 

definições como pactuar junto a gerencia o trabalho que foi realizado pelo setor. Existe  

necessidade de acordar qual o modelo de contratualização será feito junto a gestão 

da instituição, porque embora um modelo possa ser o mais vantajoso, nem sempre 

há disponibilidade de caixa para que o mesmo possa ser levado adiante.  

A última etapa a ser tomada é comprovação de preços de mercado, em geral 

uma etapa muito complicada devido a especificidade do serviço e controle do mercado 

pelos fornecedores. A instituição deve sempre seguir o que é previsto na IN 03/2017 

art. 2 . 

 
Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos 

seguintes parâmetros: 

I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; 

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 

preços; 

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 

acesso; ou 

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não 

se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
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§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados 

de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos 

I e II e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para 

obtenção do preço de referência.(BRASIL, 2017, não p.) 

 

4.1.2 Recursos  

 

A montagem desse processo não necessita de muitos recursos físicos, sendo 

a maior cobrança a capacidade de analisar os dados e preencher os documentos e 

estudos de forma correta. Os recursos físicos necessários para implantação do 

processo são:  

 

 Um sistema de gerenciamento de informações; 

 Computadores para preenchimento e análise dos documentos; 

 Equipe técnica com pelo menos um engenheiro clínico ou gestor de 

manutenção com experiência; 

 Banco de dados com as informações do parque tecnológico; 

 Acesso à internet; 

 

4.1.3 Resultado esperados 

 

É esperado que no período de um ano todos os equipamentos críticos no 

hospital tenham passado pela análise do POP de contratação e com isso tenham sido 

escolhidos de forma mais eficiente os equipamentos para montagem de um contrato 

de serviço quando necessário. Graças a característica cíclica do POP, a cada ano 

novas informações e equipamentos que forem ser agregados podem ser analisados 

e com isso uma busca por otimizar o tempo de disponibilidade desses equipamentos 

que se encontrarem sobre contrato. 

Um indicador a ser utilizado será o de disponibilidade do equipamento, é 

esperado que equipamentos que se encontrem sobre contrato tenham um maior 

índice de disponibilidade para a utilização do hospital. 

 

4.1.4 Riscos ou problemas esperados e medidas preventivo-corretivas  
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 O maior risco esperado é o preenchimento incorreto das informações 

solicitadas nos documentos do POP. Um risco que para ser reduzido é aconselhado 

uma verificação das informações de cada documento elaborado para evitar essa falha. 

 Outro risco é análise equivocada das informações realizando um aceite de 

vantajosidade que não existe realmente. Esse risco é diminuído pelo preenchimento 

dos vários documentos que compõem o POP pois cada documento produzido cria 

uma nova chance de verificar uma falha no processo. 

 Outra medida preventiva e corretiva é o envio dos documentos produzidos para 

a análise de outros setores do hospital e órgãos de controle. Com essa atitude podem 

ser encontradas falhas tanto no preenchimento de informações como na análise dos 

documentos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente projeto técnico objetivava elaborar um procedimento operacional 

padrão para construção novas contratações na área de serviços de manutenção que 

atendessem as solicitações dos órgãos de controle e estivesse em consenso com a 

IN 05/2017. Todos os documentos e estudos foram utilizados em modelos 

semelhantes em outros processos licitatórios do setor e com aceite satisfatório junto 

a procuradoria e demais órgãos de controle.  

Espera-se que ao seguir as etapas como foram construídas com as 

informações solicitadas haverá uma redução no risco e chances de falha no processo. 

Além de estarmos alinhados com uma visão mais eficiente e pratica para elaboração 

de processos. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Uma possibilidade futura é tentar criar documentos padronizados para os 

demais estudos , a Análise de Viabilidade e o Estudo de Valores, embora devido à 

complexidade agregada de cada equipamento e tecnologia esse tipo de padronização  

pode tornar isso inviável. Contudo uma ferramenta padronizada tal qual foi feito com 

DODS e o Mapa de Riscos facilita a análise  e diminui a chance de erros.   

Outra possibilidade é explorar formas de comprovação de preços de mercado, 

uma área que é bem difícil e especifica na área de saúde. Assim como avaliar modos 

de contratação por demanda que ainda são poucos utilizados em outras regiões do 

pais. 
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APÊNDICE 1 – DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DE SERVIÇO 
 

 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA SERVIÇO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE 
NOME:  MATRÍCULA: 

SETOR: TELEFONE 

CARGO: CPF: 

 

DESCRIÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO 
 

 

 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS:  
 

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO  
 
 
 

 

PROCEDIMENTOS/EXAMES QUE PODEM SER COMPROMETIDOS COM A FALTA DE MANUTENÇÃO  
 
 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS NECESSARIOS 
 
 
 

 

NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
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ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO: 
 

EMPRESAS QUE REALIZAM O SERVIÇO 
 
 

 

METAS OU MELHORIAS A SEREM ALCANÇADAS COM A AQUISIÇÃO EM QUESTÃO 
 
 

 

URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO (     ) ALTA - (     ) MÉDIA – (     ) BAIXA 
 

AQUISIÇÃO ALINHADA COM OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CHC-UFPR?  (     ) SIM - (     ) NÃO  
 

 

 

Curitiba, ____ de ___________ de _____  
____________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – MAPA DE RISCO 

–  
 
 

 

 
1. Planejamento da Contratação  
2. Seleção do Fornecedor  
3. Gestão Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

RISCO 01 – Atraso na contratação do serviço 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 
1.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      RISCO 02 – Indisponibilidade Orçamentária 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

FASE DE 
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1. 
  

  

 
 

   RISCO 03 – Falhas no dimensionamento de equipamentos/insumos necessários 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      RISCO 04 – Licitação deserta ou fracassada 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.      

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 
 

   2 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
RISCO 05 – Fornecedor com insumos/equipamentos sem a qualificação técnica 
necessária 

Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta 
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Impacto: ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 
 
 
 

      RISCO 06 – Adoção de práticas anticompetitivas entre as licitantes 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa (  ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.  .   

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 

      RISCO 07 – Seleção de empresa inapta administrativamente para a execução 
do contrato. 

Probabilidade: (  ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.      

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
 . 

  

 
 

   3 - GESTÃO DO CONTRATO 
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      RISCO 08 – Falhas de fornecimento e/ou insumos com baixa qualidade  
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 

      RISCO 09 – Contratação de empresa que forneça equipamento de baixa 
qualidade 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
  

  

 
 
 

      RISCO 10 – Prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva 
realizados de maneira ineficaz. 

Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
1.   

Id Ação Preventiva Responsável 
1.     

Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
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RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS 
 
 
 
 

 
 

 

Responsável/ 
Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


