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MINUTA DE PROJETO BÁSICO 

 

 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,  para 

aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME’S), 

PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 

ORTOPÉDICAS, BUCO MAXILO FACIAL E NEUROLÓGICAS, através do regime 

de consignação para atender as necessidades das Unidades Hospitalares, de Administração da 

Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

Considerados os padrões de qualidade e desempenho objetivamente definidos neste 

instrumento, os bens a serem adquiridos possuem natureza comum para fins de aplicação do 

Decreto Federal nº 10.024/19 e Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

Em razão da solicitação do Gabinete de Assistência, através do Memo Nº 

300101.0077.1852.0021/2021, se faz necessário à aquisição dos produtos discriminados neste 

Projeto Básicode Referência que tem como objetivo atender as necessidades das Unidades 

Hospitalares de responsabilidade do Estado, considerando ainda que a aquisição pretendida 

tem consonância com o planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá com o intuito de adquirir os produtos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - 

(OPME), que são insumos utilizados na assistência à saúde, sendo que esses produtos estão 

em constante necessidade, considerando que são dispositivos permanentes ou transitórios, 

utilizados para auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido, evitando deformidades 

ou sua progressão e/ou compensando insuficiências funcionais.  

 

Considerando que as próteses têm por finalidade substituir a função de determinada parte do 

corpo, que já não está saudável o suficiente, podendo prejudicar a qualidade de vida do 

indivíduo. Já os materiais especiais são produtos utilizados para aproximar estruturas 



orgânicas (tecidos e ossos), dentre os quais se destacam placas, pinos, parafusos, hastes, 

entre outros. Informamos ainda que uma das principais especialidades médicas que utilizam 

as OPME são as cirurgias de alta complexidade, podendo ser cirurgias de urgência e 

emergência e cirurgias gerais, tornando imprescindível a aquisição dos materiais 

relacionados no Projeto Básicopresente, visando à qualidade e o bom atendimento da 

população que dependem dos serviços de saúde pública/SUS no Estado do Amapá, 

cumprindo ainda às descrições e valores estipulados pela tabela SUS, obedecendo as 

exigências do Ministério da Saúde (SIGTAP), http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp. Justifica-se assim a aquisição dos produtos por constatar que a 

aquisição irá atender os pacientes que necessitam de cirurgia emergencial/imediata ou os 

que estão aguardando as cirurgias eletivas, bem como as novas demandas desta 

Administração, a partir do estabelecimento de seu planejamento estratégico, a fim de evitar a 

falta dos mesmos, cujas demandas, por vezes, são eventuais e imprevistas. 

 

Considerando que estes produtos são de extrema importância tanto para salvar vidas, quanto 

para melhoria da qualidade de vida de pacientes e usuários do SUS, são materiais que 

necessitam estar sempre disponíveis em estoque hospitalar, para atender à necessidade dos 

mesmos, evitando que o paciente venha a óbito ou lhe cause danos ou mesmo sequelas 

irreversíveis devido à falta desses OPME. Salientamos ainda, que a falta desses materiais 

gera DEMANDAS JUDICIAIS que oneram significativamente os custos da máquina 

pública. Deste modo, o objetivo é promover um planejamento que contemple as aquisições 

desses materiais, buscando garantir o bom funcionamento das Unidades, levando em 

consideração a segurança do paciente, a eficiência operacional, à redução de desperdício e 

variabilidade, relações comerciais, técnicas harmoniosas e oferta de uma boa relação custo-

benefício para os produtos, tornando assim imprescindível a aquisição para a atividade fim 

das UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

3. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

 

Considerando que as cirurgias de urgências não podem ser adiadas e as de emergências são 

consideradas críticas, com grande possibilidade de risco ao paciente, sendo estas, as 

classificações para diversos casos das especialidades que trata o objeto; 

 

Considerando que o objeto deste Projeto Básicoé extremamente essencial para a realização 

de cirurgias, sendo constantes e contínuas, onde não há como prever a sua realização visto 

que diversas vezes há a necessidade de tal procedimento com URGÊNCIA, sendo, portanto 

notória que a paralisação nas Unidades de Saúde causaria transtornos e agravo do quadro 

clínico do paciente; 

 

Considerando que a contratação é de extrema necessidade e indispensável, pois a 

especialidade de ortopedia é de suma importância e prioritária nos atendimentos, uma vez 

que as Unidades de Saúde possuem demanda nessas áreas, e em sua maioria para o 

atendimento de pacientes oriundos de acidentes de trânsito e domiciliar e outras que 

necessitam de maiores cuidados tais como: tumores e fraturas ósseas buscando o seu 

tratamento cirúrgico; 

 

Considerando a comprovada demanda de pacientes em espera de cirurgias eletivas e 

emergenciais em ortopedia, sendo que em alguns casos há possibilidade de agravamento 

pela demora dos materiais solicitados; 

 

Desta forma, resta caracterizada a situação emergencial, uma vez que a falta de tais materiais 

para a especialidade de ortopedia terá reflexos negativos irreversíveis na reabilitação dos 

pacientes submetidos às cirurgias de urgência e emergência; 

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp


4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

Considerando que no próximo dia 08 de agosto de 2021 se encerrará o contrato de 

fornecimento de materiais OPME, conforme decisão judicial TJAP, 0050137-

32.2017.8.03.0001, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, DJe de 12.02.2021; 

 

Considerando que já se encontra iniciado novo processo anual para aquisição de materiais 

ortopédicos sob o nº 300101.0005.1852.0164/2020, encontra-se em tramitação junto a 

Central de Licitações e Contratos da Procuradoria Geral do Estado do Amapá.  porém a fase 

preparatória até a finalização do mesmo demanda tempo superior à 90 dias, e que diante da 

urgência com as demandas constantes de pacientes internados e desospitalizados que 

necessitam de tais materiais, se fez necessário à abertura do processo emergencial, visando 

garantir os direitos constitucionais dos pacientes, enquanto se aguarda a tramitação do 

processos de aquisição para suprir a demanda anual; 

 

Considerando que o procedimento emergencial de dispensa de licitação é amparado no 

Inciso IV do Artigo 24 da Lei nº 8666/1993, com demanda estimada restrita ao prazo 

improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias e no Inciso VII do mesmo artigo da presente lei, 

vejamos: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;(Grifo nosso). 

 

 

 Todos os objetos deverão atender especificações detalhados no anexo I; 

 

Os bens deverão atender às especificações técnicas mínimas e quantidades estabelecidas neste 

instrumento e, havendo eventual divergência entre as especificações aqui descritas, deverão 

prevalecer as descrições deste Termo; 

 

Os itens que possuem descritivo de tamanhos variados, ou seja, uma grade de tamanhos, 

precisam de um quantitativo que contemple todos os tamanhos disponíveis no respectivo 

intervalo da grade. Sendo assim, o quantitativo estimado não se refere diretamente ao que será 

utilizado durante a vigência da ata de registro de preços, mas é uma quantidade necessária que 

contemple todos os tamanhos de grade a serem disponibilizados em consignação nas 

Unidades, visto que o tamanho do item só pode ser determinado no momento do 

procedimento, de acordo com a anatomia do paciente. 

 

O quantitativo ora demandando justifica-se em razão da continuidade de um serviço 

caracterizado por sua essencialidade e habitualidade, os produtos solicitados fazem parte da 

Padronização de órteses, próteses e materiais especiais - OPME da Rede Hospitalar Pública 

do Estado do Amapá, sendo utilizados nos serviços hospitalares da especialidade de Cirurgias 

Gerais.Esses materiais visam atender necessidades permanentes dos pacientes junto as 



4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO. 

Unidades, são materiais essenciais que constituem atividade de apoio a fim que a 

administração pública possa cumprir sua missão institucional. 

 

Por serem produtos que serão fornecidos em regime de consignação eles não se exaurem em 

período predeterminado, constituindo uma obrigação desta Secretaria de Saúde a fazer. No 

tocante ao quantitativo dos itens solicitados nos autos, informamos que, foram baseados nas 

estimativas de consumo mensal, encaminhadas pelos Hospitais, tendo sido analisada e 

elaborada pela área técnica responsável de cada unidade. Explicitamos também que foi 

utilizado os dados de consumo emitidos pelo sistema de controle de estoque das Unidades. 

 

Ressaltamos ainda, que o quantitativo foi adequado para atender um período estimado de 

180 dias, acrescidas de margem de segurança para que não haja desabastecimento em caso 

de alteração de consumo durante a vigência do contrato, a fim de evitar a falta dos materiais 

devida a existência de demandas espontâneas, as quais são assim consideradas por se 

tratarem de pacientes que surgem com a necessidade do atendimento que não estão listados 

na demanda reprimida, ou seja, não estão no aguardo, mas que em dado momento 

necessitam de atendimento seja ele de emergência ou de urgência. 

 

A aquisição do objeto deste Projeto Básicodar-se-á através de procedimento licitatório na    

modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, regendo-se pelo Decreto Federal nº 10.024/19 e 

Lei nº 10.520/02, pelo Decreto Estadual e, subsidiariamente, no que couber, pela Lei 

Federal nº 8.666/93, especialmente o Artigo 24 (Lei de Licitações e Contratos)          , e suas 

alterações. 

 

Será utilizado o SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO  DE IMPLANTES E COMODATO 

DE INSTRUMENTAIS virtude de se tratar de produtos com amparo na legislação e 

permite que a Secretaria de Saúde adquira esses materiais de forma prática e econômica. De 

tal maneira, a Secretaria não precisa pagar para ter o material disponível, pois nesse sistema 

só se paga quando surge a necessidade do uso, ficando a mesma responsável pelo pagamento 

daquilo que de fato consumiu, visto que serão fornecidas por sistema de consignação. 

Assim, os materiais são solicitados apenas quando surgem as necessidades de consumo 

evitando perda por vencimento não acarretando ônus ao erário público. 

 

A licitação será do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, considerando as características 

do objeto a ser adquirir, estando em conformidade com o preconizado nos artigos 3º, § 1º, 

Inciso I e 15° Inciso IV da Lei 8.666/1993, de modo a majorar a competitividade do 

certame e a economia de escala. e a forma de adjudicação será POR ITEM. Tendo em vista 

que optou-se pela divisibilidade em Lotes, conforme Anexo I, possuindo viabilidade 

técnica, tendo em vista que tecnicamente os itens agrupados possuem o mesmo gênero, ou 

seja, de natureza semelhante, colaborando para a prevenção de danos aos pacientes devido à 

existência de incompatibilidade entre os produtos de diferentes fabricantes. Embora sejam 

destinados a mesma especialidade, produtos de diferentes fabricantes podem divergir em 

medidas e composições químicas, portanto, os materiais devem ser compatíveis entre si, 

influenciando na eficácia do procedimento cirúrgico que na maioria das vezes é delicado. 

 

Os valores apresentados no Anexo I deste termo, são valores referenciais da Tabela SUS. O 

fornecedor que ofertar proposta, deverá observar o valor maximo de referencia, sangrando-se 

como vencedora a empresa que apresentar MAIOR desconto sob o valor maximo referencial 

da Tabela SUS. 

 

Nesse sentido, o Acórdão nº 732/2008 do TCU, permite a possibilidade de licitação por lote, 

pois, a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, 



6. DA CONSIGNAÇÃO 

7. DO DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

pela opção mais satisfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade 

dos serviços, haja vista que o gerenciamento permanece todo tempo a cargo de um mesmo 

administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração 

Pública na execução do contrato, a maior facilidade no cumprimento do cronograma 

preestabelecido, na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução. 

O julgamento deverá ser pelo menor preço por Item, com agrupamento dos Lotes: (Lotes 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12), considerando as condições estabelecidas no Projeto 

Básico, conforme discriminado a seguir: 

 
a) Lote 1: itens 1 a 11; g) Lote 7: itens 77 a 95; 

b) Lote 2: itens 12 a 26; h) Lote 8: itens 96 a 107; 

c) Lote 3: itens 27 a 49; i) Lote 9: itens 108 a 121; 

d) Lote 4: itens 50 a 56 j) Lote 10: itens 122 a 131; 

e) Lote 5: itens 57 a 68; k) Lote 11: itens 132 a 138; 

f) Lote 6: itens 69 a 76; l) Lote 12: itens 139 a 154. 

 

A eventual e futura aquisição dos itens será em regime de CONSIGNAÇÃO, visando gerar 

menor imobilização de capital, reduzir os riscos de perda de produtos por validade e garantir 

maior eficiência na disponibilização dos produtos às unidades demandantes para a 

continuidade ao abastecimento de insumos nos Hospitais do Estado. 

 

 Das responsabilidades do consignante. De acordo com o artigo 534, da Lei 

nº 10.406/2003 do Código Civil, o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser  

restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. 

 

.5.1.1.1 No caso das OPME que possuírem conjunto de componentes com tamanhos 

variados, o consignante deverá disponibilizar, conforme solicitação das Unidades Hospitalar, 

via Autorização de Fornecimento. 

 

 O consignante deverá disponibilizar as trocas de componentes não utilizados, 

daqueles produtos que possuem conjuntos de componentes de tamanhos variáveis, mesmo 

depois de expirada a sua validade ou garantia, conforme § 2 do art. 3º da portaria 403 do 

Ministério da Saúde, após solicitação das Unidades Hospitalares. 

  

 Das responsabilidades do consignatário. É de responsabilidade 

consignatário, durante a vigência do Contrato, nas condições previstas nos artigos 535 e 

537, da Lei nº 10.406/2003 do Código Civil: 

I. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição 

da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. 

II. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores 

do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. 

 

Na proposta de preços deverá constar descrição completa, detalhada e individualizada, com 

a indicação das principais características (marca, modelo, etc.), sob pena de 

desclassificação. 

O fornecedor que deverá indicar valores para todos os itens constantes no lote, sob pena de 

desclassificação. 

 



EMPRESA E CNPJ 
PROSPECTO  
PROCESSO Nº XXXX/XXXX. 
OBJETO: AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME’S), PADRONIZADAS PELA 

TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, BUCO MAXILO FACIAL E NEUROLOGICAS. 

8. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

8. DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 

Caso solicitado, o fornecedor vencedor da proposta deverá encaminhar prospectos dos 

materiais ofertados que deverão ser ser entregues na SUPERINTENDENCIA DE 

ASSISTENCIA À SAÚDE, na Av. FAB, s/nº, prédio da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá, Macapá- AP, CEP: 68900-000 – Macapá-AP, conforme modelo abaixo: 

 

A Administração poderá rejeitar os produtos ofertados e determinar a desclassificação do 

fornecedor que não atender as exigências definidas neste instrumento, mediante 

manifestação devidamente fundamentada e encaminhada no sistema para conhecimento dos 

demais licitantes. 

 

O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições 

de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às regularidades 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do 

Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

 

O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo 

o prazo de vigência da contratação. 

 

Além das outras exigências da legislação aplicável vide Lei 10.520 de 2002 e 

subsidiariamente no que coube a Lei 8.666 de 1993, e as descritas neste item os seguintes 

documentos: 

 

Atestado ou declaração de capacidade técnica, no mínimo de 1 (um) expedido por essa 

pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que o licitante forneceu 

materiais em características, quantidades e prazo compatíveis com o objeto da licitação; 

 

Declaração expressa, firmado pelo licitante sob pena da lei que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória; 

 

A contratada deverá apresentar comprovação de que possui sede, filial ou escritório na sede 

do Município contratante, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir  o 

contrato de forma imediata e eficiente à Administração pública. 

 

Em razão da Lei Complementar nº 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos artigos 6º, 8º 

e 9º do Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, da Orientação Normativa nº 47-AGU (divulgada pela 

Portaria AGU nº 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo licitatório, NÃO 

PRIORIZARÁ a participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

uma vez que, considerando a situação prevista no Art. 10º, inciso I, do Decreto nº 

8.538/2015, não há o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Há, ainda, a incerteza 

quanto ao êxito da licitação, que pode resultar deserta ou fracassada, comprometendo assim 

a continuidade da atividade da assistência hospitalar. 



9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

De acordo com Art. 10º, incisos II e IV, do Decreto nº 8.538/2015, não se aplicará a reserva 

de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte. 

 

O objeto deste Projeto Básicodeverá ser entregue em até 7 (sete) dias consecutivos, 

contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas 

neste Projeto Básicode Referência; 

 

O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega, que será feita por 

servidores designados para este fim. 

 

Os produtos deveram ser entregues de forma parcelada pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias, de acordo com a necessidade da UNIDADE HOSPITALAR. 

 

O recebimento será em conformidade com o que dispõe o artigo 73, da Lei nº 8.666/93, da 

seguinte forma: 

 

a) PROVISORIAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, para efeito de 

posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Projeto 

Básicode Referência. 

b) DEFINITIVAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor 

Competente. 

 

O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva 

das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

 

As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá. 

 

A entrega do referido objeto deverá abranger ainda, todas as Unidades que vierem                          

futuramente a disponibilizar os serviços de cirurgias: ortopédicas, buco-maxilo-facial e 

neurológicas, durante a vigência do contrato formalizado por meio deste instrumento. 

 

Referente ao passador de válvula, e o aplicador de clip em comodato, a entrega deverá se dar 

nas unidades hospitalares ou onde a Administração indicar, na presença de uma equipe 

composta de três servidores especialistas, devidamente autorizados, em conformidade com § 

8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, que analisarão as especificações e qualidade do material, 

atestando ou não o recebimento; 

 

O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a esta Secretaria Estadual, através do responsável, o direito de não receber os 

produtos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto 

não ser de primeira qualidade. 

 

Para todos os produtos, considerar que as medidas, a unidade e a qualidade são pré- 

requisitos para o recebimento. 

 

Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes 

que comprovem a qualidade dos produtos ofertados. 



10. DO LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos por este 

Termo, ou em quantidade inferior ao estabelecido, o fornecedor deverá providenciar a 

substituição em prazo não superior a 48 horas, contadas da constatação da ocorrência. 

 

As quantidades indicadas referem-se à previsão de consumo até o término da validade do 

contrato emergencial, ficando as entregas condicionadas às solicitações de materiais 

(Autorização de Fornecimento) efetuadas pelo Setor Demandante. 

 

O fornecimento do produto será efetuado sob a forma de CONSIGNAÇÃO, no prazo 

máximo indicado na solicitação do Setor demandante em dias úteis a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento, junto as Unidades Hospitalares que 

constam no subitem 

10.1 do Projeto Básico. 

 

Os produtos que apresentarem problemas de desempenho na utilização ou que forem 

entregues fora das condições estipuladas neste Projeto Básicodeverão ser substituídos 

imediatamente, sendo os ônus decorrentes da substituição de responsabilidade da empresa 

fornecedora dos mesmos. 

 

Nenhum lote dos produtos fornecidos poderá ser entregue com mais de 30% (trinta por 

cento) do seu prazo de validade transcorrido. 

 

Os produtos que tiverem mais de um diâmetro, nas especificações contidas neste Projeto 

Básicode Referência e respectivamente no Edital, manterão o mesmo valor do preço 

unitário, sendo que o licitante obrigatoriamente deverá possuir todos os tamanhos descritos, 

a fim de atendimento, de acordo com a especificidade do serviço. 

 

Deverão constar na Nota Fiscal ou DANFE, os seguintes dados: I. Nome comercial do 

produto; II. Número do registro ou cadastro ANVISA ou MS (Ministério da Saúde); III. 

Materiais: número do Lote / série. IV. Equipamentos, quando houver: modelo e número de 

série de fabricação / data de fabricação; 

 

10.1 – Os materiais deverão ser entregues/disponibilizados de acordo com solicitação das 

Unidades Hospitalares subordinadas a esta Secretaria de Saúde, conforme listadas no quadro 

a seguir: 

 

UNIDADES HOSPITALARES 

 

01 

 

Hospital de Emergência Oswaldo Cruz - HE 

Rua Hamilton Silva, n° 139 – 

bairro Santa Rita. Macapá-AP, 

CEP 68.902-010 

02 Hospital de Especialidades Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL 
Av. FAB, n° 70 – bairro Central, 

Macapá-AP 

03 Hospital Estadual de Santana - HES 
Pedro Salvador Diniz, 187. Bairro 

Remédios 

04 Hospital do Oiapoque - HEO 
Rua Presidente Kennedy, 700. 

Centro 

05 Hospital de Laranjal do Jari - HELAJA 
Av. Tancredo Neves, 
2435, 

Laranjal do Jari - AP, 

 



11. GARANTIA DO OBJETO 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Os materiais deverão ser disponibilizados nos referidos hospitais listados acima, e as 

quantias consignadas serão fornecidas de no mínimo 2(duas) unidades de cada item, ou se 

houver necessidade de maior quantidade, estes quantitativos serão estabelecidos pelo Gestor 

de Contratos dos hospitais. Após o uso dos materiais consignados, imediatamente será 

solicitado à reposição dos itens utilizados, o(s) fornecedor(s) deverão no máximo em 

24(vinte e quatro) horas efetuar estas reposições; 

 

A Secretaria de Estado da Saúde, por si ou por sua unidade hospitalar, tem um prazo de 05 

(cinco) dias para conferência e atesto da Nota Fiscal dos Materiais Hospitalares (Órtese, 

Prótese e Materiais Especiais) efetivamente utilizados em todos os procedimentos, contados 

do protocolo da respectiva Nota Fiscal pela(s) empresa(s) fornecedora(s) junto à unidade 

hospitalar; 

 

 A carga e descarga serão por conta do(s) fornecedores 

 

Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data de 

entrega, contra defeitos/vícios de fabricação de acordo com normas vigentes da Vigilância 

Sanitária / Ministério da Saúde. 

 

Durante o prazo de vigência da garantia, o fornecedor deverá atender aos chamados da 

Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para providenciar 

substituição dos produtos que apresentarem defeitos/vícios que os impeçam de adaptar 

perfeitamente, devendo o fornecedor emitir a Ordem de Serviços correspondente. 

 

Os produtos que apresentarem defeitos/vícios deverão ser substituídos pelo fornecedor no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviços, sob 

pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades. 

 

Todos os produtos devem ser novos, não sendo aceitos objetos ou partes destes oriundos de 

processo de reforma ou recondicionamento. 

 

Todos os produtos deverão possuir manual de instruções, termos/certificados de garantia, e 

demais informações técnicas em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

 São obrigações da Contratante: 

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 



13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações exigidas; 

 

Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do 
objeto a ser fornecido; 

 

Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste 

Projeto Básicodentro das normas estabelecidas; 

 

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 

 

Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto do licitante vencedor, cujo 

comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado inconveniente ou insatisfatório; 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de acordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básicode Referência, no contrato e demais 

obrigações assumidas no decorrer do processo. 

Designar servidor para exercer o acompanhamento e recebimento dos produtos, e atestar os 
documentos que se fizerem necessários. 

 

Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto deste 

processo, exigindo o cumprimento dos prazos para a sua solução. 

 

Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito da ampla 

defesa. 

 

 Efetuar as retenções tributárias, quando cabível. 

 

Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência da ata 

correspondente. 

 

A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as condições para que a(s) 

CONTRATADA(S) possa desempenhar os compromissos assumidos, bem como pagar pela 

aquisição dos materiais adquiridos em conformidade com Projeto Básicode referência, edital 

de licitação e contrato; 

 

Disponibilizar o espaço adequado, na unidade hospitalar, para o acondicionamento dos 
Materiais Hospitalares (Órtese, Prótese e Materiais Especiais); 

 

12.20 A Unidade Hospitalar deverá controlar a dispensação do material, afim de não haver 

prejuízos quanto ao faturamento do mesmo, acompanhar e manter o estoque consignado de 

acordo com as quantidades previstas para o consumo; 

 

12.21. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Projeto Básicode Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 



proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Projeto Básicode Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade; 

 

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada, além de Projeto Básicoou certificado de 

garantia; 

 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básicode 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

 

Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga, até os locais indicados neste Termo; 

 

Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em 

nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

 

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

 

Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido; 

 

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo Licitatório. 

 

A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, 



nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pala qual a Empresa renuncia a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

 

O fornecedor deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, se os produtos 

apresentarem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição do 

mesmo. 

 

 Prestar todas as informações solicitadas pela Administração. 

 

Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer 

modificação nas condições de entrega e recebimento. 

 

Disponibilizar preposto, endereço comercial, contato telefônico e uma conta de e-mail para 

fins de comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento do objeto, de acordo 

com as normas do CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

 Formalizar denúncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por 

servidor, que frustre ou dificulte o cumprimento de suas obrigações. 

 

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

É responsabilidade da CONTRATANTE todos os custos diretos e indiretos, impostos, 

contribuições, taxas, encargos sociais, etc..., necessários à completa e correta execução do 

presente objeto. 

 

 É obrigação da Contratada Ofertar produtos que possuam certificação do INMETRO. 

 

Disponibilizar no hospital os Materiais Hospitalares (Órtese, Prótese e Materiais Especiais), 

no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos contados da data do recebimento da nota de 

empenho, de acordo com as condições e prazos propostos, dentro do período contratual; 

 

Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte, os Materiais Hospitalares 

(Órtese, Prótese e Materiais Especiais), em que se verifiquem danos em decorrência do 

transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue 

oficialmente; 

 

Os produtos deverão apresentar embalagem contendo data de validade, número de lote, 

método de esterilização e no mínimo 3(três) etiquetas autocolantes de identificação, em 

língua portuguesa; 

 

Registrar e controlar, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde e o HOSPITAL, a 

reposição dos materiais comercializados, bem como as ocorrências havidas; 

 

Responsabilizar-se pelos danos causados aos pacientes, em face da baixa qualidade de seus 

produtos; 

 

A(s) empresa(s) vencedora(s)/fornecedora(s) se obrigam ainda a substituir, sem ônus para 

Secretaria de Estado da Saúde/Hospital, no caso de qualquer defeito que impossibilite seu 

uso, o material disponibilizado aos hospitais; 

 

Responsabilizar-se pelo acompanhamento do saldo contratual constante da nota de 



14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

empenho, sob pena de não pagamento administrativo do que for fornecido além do 

empenhado, salvo autorização expressa e prévia do ordenador de despesa. 

 

Manter na Unidade Hospitalar um funcionário treinado para controle, reposição dos 

materiais e suporte técnico, ônus para a Contratante. 

 

 A reposição dos materiais deverá ser feita no máximo em 24 horas, sob 

pena de sofrer as sanções previstas em contrato. 

 A CONTRATADA deverá prestar todo apoio técnico necessário ao bom uso 

dos materiais, bem como disponibilizar um profissional Especialista de Produtos para 

acompanhar e assessorar nas cirurgias; 

 

 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que requisitado, cursos e 

treinamentos práticos e teóricos, para médicos, residentes de medicina, enfermeiros e 

instrumentadores, visando ao correto uso do material e a educação continuada sobre as 

técnicas de osteossíntese, de acordo com cronograma a ser estabelecido. 

 

Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 

8.666, de 1993; 

 

Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

Caberá a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá a fiscalização, a observância da execução 

do contrato e das irregularidades encontradas, para aplicação das sanções, quando cabíveis. 

 

Serão designados por meio de Portaria servidores da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá que exercerão o acompanhamento e recebimento dos produtos bem como atestar as 

respectivas notas. 

 

A presença da fiscalização da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não elide nem 

minimiza a responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

 

Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 



16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
 

A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão 

participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e 

ocorrerá no momento em que surgir a necessidade de realização dos serviços, bem como 

quando conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

 

A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual/ata de 

registro de preço correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser 

atendida no prazo máximo de 24 (vinte de quatro) horas, sob pena de decair o direito de 

fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando 

solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração; 

 

A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de 

assinatura do respectivo contrato/ata de registro de preço; 

 

Cada solicitação de entrega será precedida de emissão da respectiva Nota de Empenho 

correspondente aos produtos que forem solicitados. 

 

 As regras obrigacionais de entrega passarão a vigorar na data de entrega dos produtos. 

 

A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato implicará na 

inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções 

legalmente estabelecidas; 

 

Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

 

Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicada 

obriga-se a realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e condições 

contidas neste Projeto Básicode Referência, em seus anexos e na proposta apresentada. 

Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 

Projeto Básicode Referência; 

 

A contratação tem prazo de vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de 

publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 

obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo o prazo de execução prorrogável na 

forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

A rescisão do contrato ocorrerá motivadamente e com fundamento nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93, e se dará com observância nos artigos 79 e 80 da mesma norma. 

 

 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o 

Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 

prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

15. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 



17. FORMA DE PAGAMENTO 

No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, que após formalmente intimada, terá o prazo decadencial de 5 dias úteis para 

manifestação. 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

precedido da respectiva ordem de fornecimento, mediante o processamento normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEFAZ- AP); 

 

É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresada Nota 

Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhada(s) 

dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, 

FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida 

certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto 

Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

 

O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do 

banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito; 

 

Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada 

durante o fornecimento do objeto; 

 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação ou 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do 

valor inicial; 

 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à 



18. DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 

Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

Antes de cada pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a 

comprovação da situação de regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita 

Federal, Receita Estadual ou Distrital e Estadual, bem como regularidade trabalhista. 

 

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

17.14 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a 

ampla defesa. 

 

17.15. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a 

multas e/ou indenizações impostas pela contratante. 

 

 Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis. 

 

Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens registrados, observadas as 

condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 65, da Lei 8.666/93. 

 

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme o art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 



19. DOS CRITERIOS DE FORNECIMENTO 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Os valores das ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) somente 

sofrerão correção ou reajuste durante a vigência do Registro de Preços caso haja reajuste na 

“Tabela SUS” e o pagamento somente recairá a partir da competência em que a Contratante 

estiver legitimamente e financeiramente respaldada pelo Ministério da Saúde em termos 

formais, ou seja, em Portaria. 

 

O fornecimento dos produtos será fracionado, de acordo com a Nota de Empenho, sendo  a 

primeira parcela em até 7 (sete) dias corridos do recebimento da Nota de Empenho e as 

reposições em até 5 (cinco) dias corridos do recebimento da solicitação do hospital; 

 

A empresa vencedora do lote 12 deverá fornecer o passador de válvula para os itens 139 a 

153, o aplicador de clip para o item 154 sem nenhum custo para a contratada, necessários 

para utilização nos procedimentos cirúrgicos neurológicos das Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME), novos ou em excelente estado de conservação em caixas apropriadas e 

específicas para cada tipo de cirurgia, com a reposição dos materiais utilizados, mediante 

solicitação do hospital. 

 

A(s) empresa(s) vencedora(s) deve(rão) faturar todos os itens licitados obedecendo às 

descrições e valores estipulados pela tabela SUS do Ministério da Saúde (SIGTAP), 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. Observar que os valores 

deverão ser faturados com o desconto oferecido. 

 

Os produtos deverão ser disponibilizados nos referidos hospitais, em consignação, e as 

quantias consignadas serão fornecidas de acordo com a necessidade solicitada por cada 

Unidade, estes quantitativos serão estabelecidos pelo Gestor de Contratos do hospital. 

 

 Observar que os valores deverão ser faturados com o valor homologado em licitação. 

 

A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer em consignação os insumos OPME para 

utilização nos referidos Hospitais, onde os valores dos materiais serão regidos pela tabela de 

código SUS e faturados conforme demanda de utilização em cada procedimento, emissão da 

Nota Fiscal, constando o código da tabela SUS (SIGTAP), nome do paciente, data da 

cirurgia e nome do médico cirurgião, e devidamente atestada com no mínimo 3(três) atesto 

de servidores lotados no Hospital onde ocorreu o procedimento(uso). 

 

Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp


g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

 

A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e 

por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até 

o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 

12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 

8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 



21. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE 

21 – DO VALOR ESTIMADO 

22. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas; 

 

As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

Os produtos a serem fornecidos deverão atender, quando aplicável, os critérios de 

Sustentabilidade Ambiental previstos na Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG. 

 

Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

 

Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 

Os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

 

21.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 2.083.701,84 (dois milhões, 

oitenta e três mil, setecentos e um reais e oitenta e quatro centavos). 

 

Tendo em vista ser material de uso hospitalar é imprescindível como componente hospitalar a 

ser usado na Rede Hospitalar do Sistema Único de Saúde este poderá ser empenhado na fonte 

de recursos públicos, conforme tabela abaixo:xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Projeto Básicode Referência se 

limita ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade 

dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, 

especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária 

que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto 

contratual. 

 

Macapá-AP, 29 de julho de 2021. 

 

 



 

WENDERSON FERREIRA LEITE 

Superintendente de Assistência à Saúde – SESA/SAS Decreto n° 0208/2021 

 

 



ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

1 2 12 COMPONENTE DE AUMENTO TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO 07.02.03.014-7  R$             464,61  R$          929,22  R$             5.575,32 

2 2 12 COMPONENTE DE AUMENTO DO FEMUR PARA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO 07.02.03.015-5  R$          2.122,37  R$       4.244,74  R$           25.468,44 

3 2 12 COMPONENTE FEMORAL  DE REVISÃO CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.018-0  R$          1.758,84  R$       3.517,68  R$           21.106,08 

4 2 12 COMPONENTE TIBIAL DE REVISÃO DE POLIETILENO 07.02.03.025-2  R$             528,50  R$       1.057,00  R$             6.342,00 

5 3 18 COMPONENTE PATELAR CIMENTADO /FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.024-4  R$             132,65  R$          397,95  R$             2.387,70 

6 5 30 COMPONENTE FEMORAL  PRIMÁRIO CIMENTADO / FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.022-8  R$          1.671,60  R$       8.358,00  R$           50.148,00 

7 2 12

COMPONENTE TIBIAL DE REVISÃO METÁLICO CIMENTADO / FIXAÇÃO BIOLÓGICA EM CUNHA 

07.02.03.026-0  R$          1.316,68  R$       2.633,36  R$           15.800,16 

8 5 30 COMPONENTE TIBIAL PRIMÁRIO DE POLIETILENO 07.02.03.027-9  R$             325,96  R$       1.629,80  R$             9.778,80 

9 5 30 COMPONENTE TIBIAL PRIMÁRIO METÁLICO CIMENTADO / FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.028-7  R$             854,48  R$       4.272,40  R$           25.634,40 

10 2 12 HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DO JOELHO 07.02.03.050-3  R$          1.569,67  R$       3.139,34  R$           18.836,04 

11 2 12 HASTE TIBIAL PARA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DO JOELHO 07.02.03.058-9  R$             652,39  R$       1.304,78  R$             7.828,68 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

12 4 24 CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR 07.02.03.007-4  R$             104,44  R$          417,76  R$             2.506,56 

13 4 24 COMPONENTE ACETUBULAR DE POLIETILENO CIMENTADO PRIMÁRIO / REVISÃO 07.02.03.009-0  R$             282,87  R$       1.131,48  R$             6.788,88 

14 6 36 COMPONENTE ACETUBULAR METÁLICO DE FIXAÇÃO BIOLÓGICA PRIMÁRIA / REVISÃO 07.02.03.010-4  R$          1.027,28  R$       6.163,68  R$           36.982,08 

188.905,62R$                                                                                                     

LOTE 2: ITENS  12 A 26   –  PRÓTESE QUADRIL TOTAL/PARCIAL/REVISÃO

ANEXO I - CONSUMO MENSAL E 180 DIAS ESTIMADO

MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

ORTOPEDIA

LOTE 1: ITENS 1 A 11  –   PRÓTESE JOELHO PRIMÁRIO - REVISÃO
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 



15 4 24

COMPONENTE CEFÁLICO/POLIETILENO/METAL PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR/METÁLICO P/ 

HEMIARTROPLASIA MONOPOLAR 07.02.03.012-0  R$          1.008,00  R$       4.032,00  R$           24.192,00 

16 2 12 COMPONENTE CEFÁLICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL 07.02.03.013-9  R$             463,48  R$          926,96  R$             5.561,76 

17 2 12 COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMÁRIO 07.02.03.016-3  R$          1.008,00  R$       2.016,00  R$           12.096,00 

18 2 12 COMPONENTE FEMORAL MODULAR DE REVISÃO CIMENTADA PARA ENXERTO IMPACTADO 07.02.03.019-8  R$          2.601,84  R$       5.203,68  R$           31.222,08 

19 2 12

COMPONENTE FEMORAL MODULAR DE REVISÃO NÃO CIMENTADA PARA REVESTIMENTO TOTAL 

07.02.03.020-1  R$          2.355,52  R$       4.711,04  R$           28.266,24 

20 2 12 COMPONENTE FEMORAL NÃO CIMENTADO MODULAR PRIMÁRIO 07.02.03.021-0  R$          1.695,27  R$       3.390,54  R$           20.343,24 

21 4 24

COMPONENTE ACETUBULAR DE POLIETILENO PARA COMPONENTE METÁLICO PRIMÁRIO DE 

REVISÃO DE FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.059-7  R$             372,78  R$       1.491,12  R$             8.946,72 

22 4 24 PARAFUSO PARA CONPONENTE ACETABULAR 07.02.03.076-7  R$             109,67  R$          438,68  R$             2.632,08 

23 2 12 PRÓTESE PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA MONOBLOCO (TIPO THOMPSON) 07.02.03.122-4  R$             642,55  R$       1.285,10  R$             7.710,60 

24 2 12 TELA DE RECONSTRUÇÃO ACETABULAR 07.02.03.128-3  R$             396,88  R$          793,76  R$             4.762,56 

25 2 12 TELA DE RECONSTRUÇÃO FEMORAL 07.02.03.129-1  R$             334,22  R$          668,44  R$             4.010,64 

26 4 24 RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL 07.02.03.125-9  R$               28,80  R$          115,20  R$                691,20 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

27 10 60 ARRUELAS DE TITANIO PARA CIRURGIA DA COLUNA 07.02.03.005-8  R$               86,81  R$          868,10  R$             5.208,60 

28 4 24 BARRA SACRAL 07.02.03.006-6  R$               70,00  R$          280,00  R$             1.680,00 

29 4 24 PARAFUSO CANULADO DE TITÂNIO AUTO-ROSCANTE PARA FIXAÇÃO DE ODONTOIDE 07.02.03.078-3  R$             672,75  R$       2.691,00  R$           16.146,00 

30 4 24 PLACA TORACO LOMBO SACRA ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMÁTICOS DE TITÂNIO 07.02.03.110-0  R$          2.246,11  R$       8.984,44  R$           53.906,64 

31 10 60 PORCAS DE TITANIO PARA CIRURGIA DA COLUNA 07.02.03.111-9  R$               75,96  R$          759,60  R$             4.557,60 

32 4 24 SISTEMA DE FIXAÇÃO OCCIPITO CERVICAL ASSOCIADO A PARAFUSO GANCHO E FIO 07.02.03.126-7  R$          1.459,63  R$       5.838,52  R$           35.031,12 

33 10 60 DISPOSITIVO DE BLOQUEIO 07.02.05.014-8  R$               71,10  R$          711,00  R$             4.266,00 

34 4 24

DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO INTERVERTEBRAL CARREADOR 

DE 07.02.05.015-6  R$          1.356,35  R$       5.425,40  R$           32.552,40 

35 5 30 GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRAÇÃO SISTEMA-HARRINGTON (TODOS) 07.02.05.022-9  R$             661,90  R$       3.309,50  R$           19.857,00 

36 5 30 GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRAÇÃO SISTEMA-HARRINGTON (TODOS) 07.02.05.023-7  R$             661,90  R$       3.309,50  R$           19.857,00 

37 5 30 GANCHO LAMINAR DE COMPRESSÃO SISTEMA-HARRINGTON (TODOS) 07.02.05.024-5  R$             661,90  R$       3.309,50  R$           19.857,00 

38 5 30 GANCHO PEDICULAR 07.02.05.025-3  R$             661,90  R$       3.309,50  R$           19.857,00 

39 7 42 HASTE  PARA  ASSOCIAÇÃO  COM PARAFUSOS  E OU GANCHOS DE TITÂNIO 07.02.05.033-4  R$             461,36  R$       3.229,52  R$           19.377,12 

40 10 60 PARAFUSO ASSOCIAVEL A PLACA TORACO LOMBO SACRA TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL 07.02.05.037-7  R$             410,24  R$       4.102,40  R$           24.614,40 

41 10 60 DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) 07.02.05.082-2  R$             500,00  R$       5.000,00  R$           30.000,00 

42 10 60 PARAFUSO DE TITÂNIO ASSOCIAVEL A  PLACA CERVICAL 07.02.05.040-7  R$             175,78  R$       1.757,80  R$           10.546,80 

43 10 60 PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA TORACO-LOMBO- SACRA 07.02.05.041-5  R$             209,30  R$       2.093,00  R$           12.558,00 

44 6 36 PLACA CERVICAL ASSOCIADA  A  PARAFUSOS INTRA-SOMATICO  DE  TITÂNIO 07.02.05.045-8  R$          2.419,72  R$     14.518,32  R$           87.109,92 

45 5 30

PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS DE TITANIO P/ FIXAÇÃO EM ESTRUTURAS 

POSTERIORES 07.02.05.046-6  R$          1.280,39  R$       6.401,95  R$           38.411,70 

196.712,64R$                                                                                                     

LOTE 3: ITENS 27 A 49  –  COLUNA VERTEBRAL
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 



46 5 30 PLACAS TORACO-LOMBO-SACRA ASSOCIADA A PARAFUSOS PEDICULARES DE TITANIO 07.02.05.049-0  R$          2.745,25  R$     13.726,25  R$           82.357,50 

47 5 30 SISTEMA  P/  FIXAÇÃO TRANSVERSAL DE  TITÂNIO 07.02.05.052-0  R$             781,26  R$       3.906,30  R$           23.437,80 

48 5 30 CONECTOR BARRA JUNÇÃO CERVICO TORACICA 07.02.05.078-4  R$               70,00  R$          350,00  R$             2.100,00 

49 4 24 PLACA OCCIPITO-CERVICAL 07.02.03.103-8  R$             737,85  R$       2.951,40  R$           17.708,40 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

50 4 24
HASTE FEMORAL CURTA COM BLOQUEIO CEFÁLICO (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS

07.02.03.048-1  R$             936,58  R$       3.746,32  R$           22.477,92 

51 4 24
HASTE FEMORAL LONGA COM BLOQUEIO CEFÁLICO (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS

07.02.03.049-0  R$             989,15  R$       3.956,60  R$           23.739,60 

52 4 24
HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FÊMUR (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS

07.02.03.051-1  R$          1.120,00  R$       4.480,00  R$           26.880,00 

53 4 24 HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TÍBIA (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS 07.02.03.052-0  R$          1.096,39  R$       4.385,56  R$           26.313,36 

54 1 6
HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS

07.02.03.053-8  R$          1.010,56  R$       1.010,56  R$             6.063,36 

55 4 24 HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA USO INFANTIL - TODAS DAS MEDIDAS 07.02.03.054-6  R$             151,63  R$          606,52  R$             3.639,12 

56 8 48 HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - TODAS AS MEDIDAS 07.02.03.056-2  R$             905,90  R$       7.247,20  R$           43.483,20 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

57 4 24 FIO OLIVADO PARA FIXADOR EXTERNO 07.02.03.032-5  R$               16,94  R$            67,76  R$                406,56 

58 2 12 FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE  ALONGAMENTO MONOFOCAL 07.02.03.035-0  R$          1.054,91  R$       2.109,82  R$           12.658,92 

59 2 12 FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE CORREÇÃO ANGULAR E/OU ROTACIONAL 07.02.03.036-8  R$          1.351,04  R$       2.702,08  R$           16.212,48 

60 2 12

FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/SISTEMA DE CORREÇÃO 

ANGULAR 07.02.03.037-6  R$          1.351,04  R$       2.702,08  R$           16.212,48 

61 5 30 FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI-CIRCULAR 07.02.03.038-4  R$          1.163,90  R$       5.819,50  R$           34.917,00 

62 7 42 FIXADOR EXTERNO HIBRIDO 07.02.03.039-2  R$             913,16  R$       6.392,12  R$           38.352,72 

63 20 120 FIXADOR EXTERNO LINEAR 07.02.03.040-6  R$             648,11  R$     12.962,20  R$           77.773,20 

64 6 36 FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO 07.02.03.041-4  R$             561,66  R$       3.369,96  R$           20.219,76 

65 4 24
FIXADOR EXTERNO TIPO PLATAFORMA - SISTEMA DE ALONGAMENTO / TRANSPLANTE ÓSSEO

07.02.03.042-2  R$          1.054,91  R$       4.219,64  R$           25.317,84 

66 4 24 FIXADOR PÉLVICO 07.02.03.043-0  R$             950,74  R$       3.802,96  R$           22.817,76 

580.998,00R$                                                                                                     

LOTE 4: ITENS  50 A 56  –  HASTES
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

152.596,56R$                                                                                                     

LOTE 5: ITENS 57 A  68   – FIXADOR EXTERNO
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 



67 6 36 MINI FIXADOR EXTERNO 07.02.03.060-0  R$             780,00  R$       4.680,00  R$           28.080,00 

68 50 300 PINO DE SHANTZ 07.02.03.080-5  R$               28,45  R$       1.422,50  R$             8.535,00 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

69 2 12 COMPONENTE CEFÁLICO 07.02.03.011-2  R$             426,15  R$          852,30  R$             5.113,80 

70 2 12 COMPONENTE GLENOIDAL 07.02.03.023-6  R$             198,17  R$          396,34  R$             2.378,04 

71 2 12 COMPONENTE UMERALCIMENTADO / FIXAÇÃO BIOLÓGICA 07.02.03.029-5  R$             793,25  R$       1.586,50  R$             9.519,00 

72 2 12 COMPONENTE UMERAL CIMENTADO / FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE REVISÃO 07.02.03.030-9  R$             900,59  R$       1.801,18  R$           10.807,08 

73 2 12 HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.053-8  R$          1.010,56  R$       2.021,12  R$           12.126,72 

74 2 12 HASTE INTRAMEDULAR NÃO BLOQUEADA 07.02.03.055-4 129,10R$              R$          258,20  R$             1.549,20 

75 2 12
PROTESE TOTAL DE COTOVELO (COMPONENTE UMERAL CIMENTADO + COMPONENTE ULNA)

07.02.03.124-0 3.800,00R$           R$       7.600,00  R$           45.600,00 

76 2 12 RESTRITOR DE CIMENTO FEMORALL / UMERAL 07.02.03.125-9 25,71R$                R$            51,42  R$                308,52 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

77 4 24 ARRUELA LISA 4,5MM / 6,5MM / 7,0MM 07.02.03.004-0  R$                 8,05  R$            32,20  R$                193,20 

78 6 36 PARAFUSO CANULADO 4,5MM 07.02.03.063-5  R$             102,92  R$          617,52  R$             3.705,12 

79 6 36 PARAFUSO CANULADO 7,0MM 07.02.03.064-3  R$               90,29  R$          541,74  R$             3.250,44 

80 6 36 PARAFUSO CORTICAL 4,5MM 07.02.03.070-8  R$               18,06  R$          108,36  R$                650,16 

81 6 36 PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM 07.02.03.073-2  R$               27,71  R$          166,26  R$                997,56 

82 5 30 PARAFUSO MALEOLAR 07.02.03.074-0  R$               21,89  R$          109,45  R$                656,70 

83 5 30 PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 E/OU 150 GRAUS 07.02.03.081-3  R$             764,34  R$       3.821,70  R$           22.930,20 

84 5 30 PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS 07.02.03.082-1  R$             686,87  R$       3.434,35  R$           20.606,10 

85 5 30 PLACA 1/3 TUBULAR 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.084-8  R$             177,20  R$          886,00  R$             5.316,00 

86 2 12 PLACA ANGULADA 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.085-6  R$             377,42  R$          754,84  R$             4.529,04 

87 2 12 PLACA CALCO (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.086-4  R$             308,75  R$          617,50  R$             3.705,00 

88 2 12 PLACA COBRA 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.087-2  R$             765,81  R$       1.531,62  R$             9.189,72 

89 2 12 PLACA CONDILEA 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.088-0  R$             528,63  R$       1.057,26  R$             6.343,56 

90 6 36 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 4,5MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.090-2  R$             235,88  R$       1.415,28  R$             8.491,68 

91 6 36 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 4,5MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.091-0  R$             296,13  R$       1.776,78  R$           10.660,68 

92 6 36 PLACA EM L 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.097-0  R$             288,71  R$       1.732,26  R$           10.393,56 

93 6 36 PLACA EM T 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.100-3  R$             326,00  R$       1.956,00  R$           11.736,00 

301.503,72R$                                                                                                     

LOTE 6: ITENS 69 A 76  –  ÚMERO
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

87.402,36R$                                                                                                       

LOTE 7: ITENS  77 A 95   –  GRANDES FRAGMENTOS
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 



94 3 18 PLACA EM TREVO 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.102-0  R$             288,71  R$          866,13  R$             5.196,78 

95 3 18 PLACA SEMITUBULAR 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.109-7  R$             177,20  R$          531,60  R$             3.189,60 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

96 30 180 ARRUELA LISA 3,5MM / 4,0MM 07.02.03.004-0  R$                 8,05  R$          241,50  R$             1.449,00 

97 6 36 PARAFUSO CANULADO 3,5MM 07.02.03.062-7  R$             116,02  R$          696,12  R$             4.176,72 

98 6 36 PARAFUSO CORTICAL 3,5MM 07.02.03.069-4  R$               15,34  R$            92,04  R$                552,24 

99 13 78 PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM 07.02.03.072-4  R$               27,71  R$          360,23  R$             2.161,38 

100 6 36 PLACA 1/3 TUBULAR 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.083-0  R$             148,40  R$          890,40  R$             5.342,40 

101 30 180 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.089-9  R$             183,81  R$       5.514,30  R$           33.085,80 

102 6 36 PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA 3.5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.092-9  R$             299,90  R$       1.799,40  R$           10.796,40 

103 6 36 PLACA EM L 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.096-1  R$             275,48  R$       1.652,88  R$             9.917,28 

104 6 36 PLACA EM T 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.099-6  R$             275,48  R$       1.652,88  R$             9.917,28 

105 3 18 PLACA EM TREVO 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.101-1  R$             275,48  R$          826,44  R$             4.958,64 

106 3 18 PLACA PARA CALCANEO 07.02.03.104-6  R$             320,61  R$          961,83  R$             5.770,98 

107 6 36 PLACA SEMITUBULAR 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.108-9  R$             146,64  R$          879,84  R$             5.279,04 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

108 4 24 ARRUELA LISA 1,5MM / 2,0MM / 2,7MM 07.02.03.004-0  R$                 8,05  R$            32,20  R$                193,20 

109 6 36 MINI PARAFUSO DE AUTO COMPRESSÃO 07.02.03.061-9  R$             154,38  R$          926,28  R$             5.557,68 

110 6 36 PARAFUSO CANULADO MINI 07.02.03.065-1  R$             257,29  R$       1.543,74  R$             9.262,44 

111 6 36 PARAFUSO CORTICAL 1,5MM 07.02.03.066-0  R$               18,06  R$          108,36  R$                650,16 

112 6 36 PARAFUSO CORTICAL 2,0MM 07.02.03.067-8  R$               15,34  R$            92,04  R$                552,24 

113 6 36 PARAFUSO CORTICAL 2,7MM 07.02.03.068-6  R$               16,94  R$          101,64  R$                609,84 

114 4 24 MINI PLACA EM T OU L 07.02.03.136-4  R$             102,00  R$          408,00  R$             2.448,00 

115 4 24 PLACA DE COMPRESSÃO DINAMICA 2,0 MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.135-6  R$             122,80  R$          491,20  R$             2.947,20 

116 4 24 PLACA EM L 1,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.131-3  R$             293,42  R$       1.173,68  R$             7.042,08 

117 4 24 PLACA EM T 2,0 MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.133-0  R$             102,00  R$          408,00  R$             2.448,00 

118 4 24 PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.095-3  R$             131,36  R$          525,44  R$             3.152,64 

119 4 24 PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.098-8  R$             131,36  R$          525,44  R$             3.152,64 

120 4 24 PLACA SEMITUBULAR 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.107-0  R$             146,64  R$          586,56  R$             3.519,36 

131.741,10R$                                                                                                     

LOTE 8: ITENS 96 A 107   –  PEQUENOS FRAGMENTOS
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

93.407,16R$                                                                                                       

LOTE 9: ITENS  108 A 121  –  MICRO FRAGMENTOS
 



121 4 24 PLACA 1/3 TUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.130-5  R$               93,00  R$          372,00  R$             2.232,00 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

122 6 36 ÂNCORA 07.02.03.002-3  R$             197,60  R$       1.185,60  R$             7.113,60 

123 2 12 ARRUELA DENTEADA 07.02.03.003-1  R$               41,06  R$            82,12  R$                492,72 

124 8 48 FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO 07.02.03.033-3  R$               15,82  R$          126,56  R$                759,36 

125 4 24 GRAMPO 07.02.03.044-9  R$               24,61  R$            98,44  R$                590,64 

126 8 48 PARAFUSO DE INTERFERENCIA DE TITANIO 07.02.03.071-6  R$             486,29  R$       3.890,32  R$           23.341,92 

127 2 12 PINO DE KNOWLES 07.02.03.079-1  R$               48,58  R$            97,16  R$                582,96 

128 4 24 PARAFUSO BLOQUEADO 07.02.03.132-1  R$               21,60  R$            86,40  R$                518,40 

129 40 240 FIO DE KIRCHNER 07.02.03.134-8  R$               13,00  R$          520,00  R$             3.120,00 

130 20 120 FIO TIPO STEINMAN LISO - TODAS AS MEDIDAS 07.02.05.079-2  R$               13,44  R$          268,80  R$             1.612,80 

131 10 60 CIMENTO S/ ANTIBIOTICO 07.02.03.138-0  R$               60,59  R$          605,90  R$             3.635,40 

ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

132 4 24 FIXADOR DINAMICO PARA MANDIBULA 07.02.02.021-4  R$             390,00  R$            72,24  R$             9.360,00 

133 10 60 PARAFUSO CORTICAL (1,5 - 1,7) MM 07.02.03.066-0  R$               18,06  R$          153,40  R$             1.083,60 

134 10 60 PARAFUSO CORTICAL (1.9 -2,1) MM 07.02.03.067-8  R$               15,34  R$          169,40  R$                920,40 

135 10 60 PARAFUSO CORTICAL (2.3 - 2,5) MM 07.02.03.068-6  R$               16,94  R$       3.618,10  R$             1.016,40 

136 14 84

PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI /  MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) (TODOS OS 

TAMANHOS E MODELOS) 07.02.05.048-2  R$             361,81  R$     16.102,24  R$           30.392,04 

137 12 72

PLACA DE RECONSTRUÇAO EM TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA (INCLUI PARAFUSOS) 

(TODOS OS TAMANHOS E MODELOS) 07.02.05.047-4  R$          1.150,16  R$       3.521,04  R$           82.811,52 

138 10 60 PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.131-3  R$             293,42  R$       2.934,20  R$           17.605,20 

43.767,48R$                                                                                                       

LOTE 10: ITENS  122 A 131  –  FIXAÇÃO INTERNA
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

41.767,80R$                                                                                                       

LOTE 11: ITENS 132 A 138  –   BUCO MAXILO-FACIAL
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 

143.189,16R$                                                                                                     

LOTE 12: ITENS 139 A 154  –   NEUROLOGIA
MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CONSIGNÁVEL 



ITEM

CONSUMO 

ESTIMADO 

MENSAL

CONSUMO 

ESTIMADO 

180 DIAS

DESCRIÇÃO COD.SUS TABELA SUS
VALOR 

MENSAL
VALOR 180 DIAS

139 2 12 CATETER ATRIAL  / PERITONEAL 07.02.01.003-0 140,65R$          281,30R$       1.687,80R$         

140 2 12 CATETER VENTRICULAR C/ RESERVATÓRIO 07.02.01.005-7 98,87R$            197,74R$       1.186,44R$         

141 2 12 CATETER VENTRICULAR ISOLADO 07.02.01.006-5 48,60R$            97,20R$         583,20R$            

142 2 12 CONJUNTO DE DRENAGEM EXTERNA 07.02.01.009-0 525,02R$          1.050,04R$    6.300,24R$         

143 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL -  ADULTO ALTA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

144 2 12 CONJUNTO P HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL - ADULTO BAIXA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

145 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL - ADULTO MÉDIA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

146 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL - INFANTIL ALTA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

147 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL  - INFANTIL BAIXA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

148 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL - INFANTIL MÉDIA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

149 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL  - NEONATAL ALTA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

150 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL  - NEONATAL BAIXA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

151 2 12 CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL - NEONATAL MÉDIA PRESSÃO 07.02.01.011-1 845,80R$          1.691,60R$    10.149,60R$       

152 2 12 CONJUNTO PADRÃO P/ HIDROCEFALIA 07.02.01.012-0 613,65R$          1.227,30R$    7.363,80R$         

153 2 12 VALVULA PARA HIDROCEFALIA 07.02.01.021-9 303,53R$          607,06R$       3.642,36R$         

154 2 12 CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA 07.02.01.023-5 800,00R$          1.600,00R$    9.600,00R$         

121.710,24R$                                                                                                     

VALOR TOTAL: 2.083.701,84R$                                                                  


