
Pregão Eletrônico nº 12/2019 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Aquisição de Materiais de OPME para o Serv. Saúde, conforme descrição no 

item 02 abaixo. 

 

1.3 - Os produtos (objeto desta licitação) deverão ser entregues 

INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA PARCELA.  

 

1.3.1 - Ficam designados como gestora e responsável pelo recebimento a Sra. 

Olivia Oliveira Muniz, - Gerente de Administração - a qual acompanhara e 

fiscalizara a execução do Processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 

 

Material Qtd Valor 
Valor 

Estimado 
CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO / LAMINA PARA 
SHAVER DE ARTROSCOPIA - 
INDIVIDUAL,ESTERIL,COMPATIVEL COM 
SHAVER, PARA LIBERACAO DO CORPO 

2  R$   677,06   R$                      1.354,12  

EQUIPO - PARA ABLACAO COM SISTEMA DE 
IRRIGACAO CONTINUA.,PARA UTILIZACAO 

COM O CATETER TERAPEUTICO COM 
SISTEMA DE IRRIGACAO CONTINUA ABERTA 

E BOMBA DE IRRIGACAO 

1  R$   824,40   R$                      824,40 

PONTEIRA PARA RADIOFREQUENCIA - 
SENDO DESCARTAVEL, PARA 
DEBRIDAMENTO E COAGULAÇÃO 

1  R$1.680,88   R$                      1.680,88  

CÂNULA - SENDO DESCARTAVEL, PARA 
ARTROSCOPIA DE OMBRO 

1  R$   646,86   R$                      646,86  

CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL  1  R$   523,03   R$                      523,03  

 

* Para composição do processo de compra, as aquisições de OPME dos estabelecimentos 

de saúde serão precedidas da apresentação de Termo de Referência (TR), que deverá ser 

elaborado por profissional com qualificação compatível, tendo em primeiro lugar a 

especificação do objeto a ser licitado ainda que possa haver complementação posterior. 

Nesse sentido, utilizamos o parecer técnico da empresa GESTÃO OPME. 

 

 

2.1. Os produtos fornecidos devem atender todas as normas legais vigentes 

2.2. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, 

no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do 

Consumidor; 



 

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

 

3.1. Os produtos descritos neste Termo deverão ser entregues à CONTRATANTE 

no hospital credenciado do Serv. Saúde, antes do procedimento cirúrgico a ser 

agendado pelo Instituto e o Médico Responsável. O regime de entrega adotado 

poderá ser o de consignação ou para estoque próprio em hospital quando couber. 

 

3.2. O transporte e a entrega dos produtos, objeto deste Termo, são de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

3.4. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os produtos 

entregues em desacordo com as especificações e condições deste Termo de 

Referência, do Edital e do instrumento contratual, ficando a CONTRATADA 

obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 5 (cinco) 

dias. 

3.5. Caso a substituição/reparação dos produtos não ocorra no prazo 

determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita 

à aplicação das sanções previstas neste termo. 

 

3.6. O aceite dos produtos pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade 

civil nem a ético profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou 

qualidade dos produtos ou disparidades com as especificações estabelecidas no 

Termo de Referência e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à 

CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 

 

3.7.  Os Materiais acima relacionados deverão estar, legalmente registradas na 

Anvisa, conforme as disposições da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as 

Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 

Produtos, e dá outras Providências; dentro de seu prazo de vigência, com 

indicação técnica de uso registrada na bula do produto. 

 

3.8.   Os fabricantes ou distribuidores deverão estar legalmente habilitado para a 

comercialização no País. 

 

3.9. É de responsabilidade do fornecedor em realizar a troca de componentes não 

utilizados, mesmo depois de expirada a sua validade ou garantia. 



 

3.9.1.  É de responsabilidade do fornecedor em disponibilizar um orientador 

técnico exclusivamente para esta função, caso haja necessidade de uso ou 

montagem da OPME no estabelecimento de saúde. 

 

3.9.2.  Em todos os casos será sempre observado o Manual de boas práticas de 

gestão das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) [recurso eletrônico] / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES 

 

4.1. Compete à CONTRATANTE: 

4.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA 

das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

4.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no 

instrumento contratual. 

4.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos 

produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas. 

4.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no 

objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja 

de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

4.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções 

administrativas. 

 

4.2. Compete à CONTRATADA/ ao Fornecedor: 

4.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado 

cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

4.2.2. Assinar o instrumento contratual decorrente do presente certame. 

4.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das 

disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao 

compromisso de fornecimento dos produtos. 



4.2.4. Entregar os produtos no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições 

descritas(s) neste Termo de Referência. 

4.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 

partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, 

defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de 

serviços. 

4.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeita. 

4.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para 

outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

4.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 

4.2.9. Informar ao CONTRATANTE, a ocorrência de fatos que possam interferir 

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

 

4.2.10. O fornecedor entregará os produtos acompanhados de Nota Fiscal de 

Simples Remessa, conforme ajuste do Sistema Nacional de Informações 

Econômicas e Fiscais (Sinief ) nº 11, de 15 de agosto de 2014, publicado no DOU 

de 19 de agosto de 2014. 

 

4.2.11. Confirmada a utilização da OPME, a área responsável do Serv Saúde 

emitirá a autorização para emissão de nota fiscal, que após o devido empenho é 

enviada ao fornecedor para proceder, conforme o Ajuste Sinief n°11/2014: 

 

4.2.12.  A notas fiscais eletrônicas de faturamento deverá além dos demais 

requisitos exigidos na legislação tributária: a) ser emitida com o destaque 

do imposto se houver; b) indicar no campo Informações Complementares 

a observação “Procedimento autorizado pelo Ajuste Sinief 11/2014; c) 

indicar o número da chave de acesso da NF-e prevista no § 1º da cláusula 

primeira no campo “chave de acesso da NF-e referenciada. Quando 

prevista a vinculação de instrumentais ou equipamentos para utilização 

das OPME, estes deverão ser fornecidos, preferencialmente, por comodato 

ou cessão gratuita de uso, observando o ajuste Sinief n° 11/2014. 

4.2.13 . DA UTILIZAÇÃO E RASTREABILIDADE 



a) A descrição cirúrgica é responsabilidade do profissional que realiza o 

procedimento e deve conter o registro detalhado do ato cirúrgico e a relação das 

OPME utilizadas e, em casos específicos, a justificativa da utilização de material 

excedente ou incompatível com o Sigtap. É obrigatória a fixação dos selos dos 

OPME utilizadas no procedimento cirúrgico. 

 

b) Quando houver incompatibilidade entre a utilização de OPME e o 

procedimento ou a quantidade utilizada for excedente ao previsto, contrariando 

a tabela de referência, o profissional da Saúde responsável deve preencher a 

justificativa de uso de materiais excedentes ou incompatíveis, sempre que os 

estabelecimentos de saúde adotarem esta obrigatoriedade na sua rotina. 

 

c) Deverá ser encaminhado ao setor de faturamento de cada estabelecimento de 

saúde o registro de consumo da sala cirúrgica, a descrição cirúrgica, o Danfe ou 

Nota Fiscal, laudo complementar de materiais especiais e justificativa de uso, 

quando houver, para o adequado faturamento das OPME. 

 

d) Todo material ou instrumental consignado e não utilizado deve ser conferido 

antes da devolução ao fornecedor. 

 

4.2.13. Rastreabilidade da OPME 

 

a). As informações de rastreabilidade deverão estar disponíveis no prontuário do 

paciente, com as etiquetas e os registros realizados pela equipe técnica. 

 

b). A fim de garantir a rastreabilidade das OPME, uma etiqueta do produto 

deverá ser fixada nos seguintes documentos: documento fornecido ao paciente, 

prontuário do paciente e nota fiscal ou Danfe de faturamento financeiro. 

 

c). Os profissionais da Saúde envolvidos no procedimento são responsáveis pela 

fixação das etiquetas de rastreabilidade no registro de consumo da sala cirúrgica 

ou no prontuário do paciente. 

 

d). As informações que devem constar na etiqueta de rastreabilidade do produto 

implantado são: nome ou modelo comercial, identificação do fabricante ou 

importador, código do produto ou do componente do sistema, número de lote e 

número de registro na Anvisa, conforme a RDC n° 14 – Anvisa, de 5 de abril de 

2011. 

 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 



5.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à 

CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a 

comprovação de entrega. 

5.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 

(trinta) dias após apresentação da cobrança prevista no item 5.1, após o atesto do 

recebimento do produto pelo fiscal do Contrato juntamente com a checagem da 

enfermeira auditora e aprovação da documentação comprobatória pelo gestor do 

Contrato e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

5.3. Qualquer dos documentos citados no item 5.1 acima que apresentar 

incorreção, será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se 

novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente 

corrigida. 

 


