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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1  DO OBJETO: 

    1.1 – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de ÓRTESES, 

PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME’S), NÃO PADRONIZADAS PELA 

TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, BUCO-

MAXILO-FACIAL E NEUROLÓGICAS, com cessão temporária de instrumentais, para 

atender as necessidades das Unidades Hospitalares, de Administração da Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo 

de Referência.  

   

2 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

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 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 Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPMEs são 

extremamente essenciais 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 dos pacientes;  

CONSIDERANDO que a contratação de empresa para o fornecimento de Órtese 

Prótese e Materiais Especiais – OPMEs não padronizadas pela tabela SUS é de 

extrema necessidade e indispensável, pois as especialidades de ORTOPEDIA, 

BUCOMAXILO-FACIAL E NEUROLÓGIA 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 

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZO O 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 75 INCISO VIII DA LEI 

FEDERAL Nº 14.133/21. 

 

Em: ___/ ___ / _____ 

_________________________________ 
JUAN MENDES SILVA 

Secretária de Estado da Saúde 

Decreto:1722/2020-SESA 
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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, BUCO-MAXILO-FACIAL E 

NEUROLÓGIA, sendo que em alguns casos há possibilidade de agravamento pela 

demora dos materiais solicitados;  

CONSIDERANDO que houve a solicitação do Hospital de Clinicas Alberto Lima – 

HCAL, através do PRODOC nº 3000101.0077.0099.0139 e da solicitação do Hospital 

de Emergência Dr. Oswaldo Cruz – HE, através do PRODOC nº 

3000101.0077.0099.0139, como objetivo atender as necessidades das Unidades 

Hospitalares de responsabilidade do Estado, considerando ainda que a contratação 

pretendida tem consonância com o planejamento estratégico da Secretaria de Estado 

da Saúde do Amapá, através de processo regular, com o intuito de adquirir os produtos 

de  Órteses, Próteses e Materiais Especiais - (OPME) não padronizados pela tabela 

SUS, que são insumos utilizados na assistência à saúde, sendo que esses produtos estão 

em constante necessidade, considerando ainda 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 já se encontra iniciado novo processo anual para aquisição 

de Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPMEs não padronizadas pela tabela SUS 

sob o nº 300101007700990139/2021 que se encontra em tramitação junto a 

Coordenadoria de Gestão de Compras – COGEC/SESA. Porém a fase preparatória até 

a finalização da mesma demanda tempo superior há 364 dias, e que diante da urgência 

com as demandas constantes de pacientes internados e pacientes que se encontram em 

suas residências que necessitam de tais materiais.  

CONSIDERANDO que a contratação EMERGENCIAL de empresa para o 

fornecimento de Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPMEs, não padronizadas pela 

tabela SUS.  Esse procedimento emergencial de dispensa de licitação é amparado no 

Inciso VIII do Artigo 75 da Lei nº 14.133/21, com demanda estimada restrita ao prazo 

improrrogável de 01 (um) ano, vejamos:  

 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

 VIII - nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

continuidade dos serviços públicos ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para aquisição dos 

bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas 



  
SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA A SAUDE 

PRODOC Nº 300101.0077.2969.0039/2022 

Endereço: Rua anhanguera, Nº: 265, Bairro: Beirol, Cidade: Macapá-AP 

CEP: 68.902-005 

E-mail: sas@saude.ap.gov.br 

de obras e serviços que possam ser concluídas 

no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da 

data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos 

respectivos contratos e a recontratação de 

empresa já contratada com base no disposto 

neste inciso; 

CONSIDERANDO que as órteses e 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 neste Termo de Referência, 

visando à qualidade e o bom atendimento da população que dependem dos serviços de 

saúde pública/SUS no Estado do Amapá. 

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 estarem 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 ou 

TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO, 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. 

CONSIDERANDO que diversas fraturas necessitam de atendimento especial, 

especialmente no tocante a materiais de OPME, com inovações tecnológicas, não 

disponibilizadas em materiais constantes na Tabela SUS, como é de caso de placas 

bloqueadas e/ ou materiais em titânio, fundamentais para o tratamento eficaz dos 

pacientes. 

Justifica-se assim a contratação EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de 

Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPMEs não padronizadas pela tabela SUS.  Por 

de dispensa de licitação  amparado no Inciso VIII do Artigo 75 da Lei nº 14.133/21, 

com demanda estimada restrita ao prazo improrrogável de 01 (um) ano, 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 
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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. 

 

3  DAS ESPECIFICAÇÕES DAS ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 

ESPECIAIS (OPME’S) E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 

3.1. Os objetos deste Termo de Referência, estão descritos detalhadamente em 

características e quantitativo, no ANEXO I, devendo ser atendido plenamente para 

garantir o tratamento dos usuários. 

3.2 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 do contrato, mas é uma quantidade 

necessária que contemple todos os tamanhos de grade a serem disponibilizados 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 Unidades, são materiais essenciais que constituem 

atividade de apoio a fim que a administração pública possa cumprir sua missão 

institucional. 

O 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 01(UM) ano, 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 à 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. 

3..3. Todos os OPMEs terão que apresentar o Certificado do Registro dos Produtos, da Agencia  

Nacional da Vigilância Sanitária, conforme exige o artigo12 da Lei n° 6.360 de 23/09/1976,  

artigo 5º § 3º da Portaria nº 2.814 - GM/98, Resolução RDC n° 185/01 e Resolução RDC n°  

260/02 
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4 DA METODOLOGIA DA AQUISIÇÃO: 

4.1 A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento na 

modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, regendo-se pelo Inciso VIII do Art. 75 

da Lei Federal 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos). 

4.2 A dispensa será do TIPO MENOR PREÇO, e a forma de adjudicação será 

POR ITEM. Tendo em vista que se optou pela divisibilidade em Lotes, conforme 

Anexo I,  

4.2.1 O julgamento deverá ser pelo menor preço por ITEM, ou seja, o licitante deverá 

ofertar proposta para todos os itens constantes no Lote, sangrando-se vencedor do 

lote o licitante que na somatoria dos valores ofertados por item,  ofertar o menor valor 

do Lote, considerando as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme 

discriminado a seguir: 

 

a) Lote 1: itens 1 a 37 - PLACAS BLOQUEADAS 

b) Lote 2: item 38 -  PRÓTESE DE QUADRIL ESP. 

c) Lote 3: itens 39 a 55 – INSUMOS 

d) Lote 4; itens 56 a 73 – ARTROSCOPIA 
 

 

4.3 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO 

EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.  

4.3.1. Art. 4º da Lei nº 14.133/21 Aplicam-se às licitações e contratos 

disciplinados pela Lei 14.133 as disposições constantes dos art. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Art. 4º da Lei 14.133/21  

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste 

artigo não são aplicadas: 

 I - no caso de licitação para aquisição de bens 

ou contratação de serviços em geral, ao item 

cujo valor estimado for superior à receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte;  

II - no caso de contratação de obras e serviços 

de engenharia, às licitações cujo valor estimado 

for superior à receita bruta máxima admitida 

para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte.  

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o 

caput deste artigo fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte 

que, no ano-calendário de realização da 

licitação, ainda não tenham celebrado contratos 

com a Administração Pública cujos valores 
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somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou 

entidade exigir da licitante declaração de 

observância desse limite na licitação.  

4.4.  DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Lei 14.133; 
Art. 82  

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na 

forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses 

de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de 

serviços por mais de um órgão ou entidade. 

 

Destarte, não há fundamentação legal, ou seja, o objeto solicitado será contratado apenas 

para um órgão em conformidade com o § 6º do Art. 82 da Lei 14.133. 

 

4.5. DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE INSTRUMENTAIS 

Considerando os artigos 1.412 e 1.413 do Código Civil. 

Compete à CESSIONÁRIA as seguintes obrigações: 

a). Receber, guardar e conservar os instrumentais entregues; 

b). Responsabilizar-se pele conservação dos instrumentais; 

c). Responsabilizar-se pelo correto uso dos instrumentais; 

d). Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade 

civil ou criminal decorrente do uso dos instrumentais cedidos; 

e). Os bens deverão ser restituídos à CEDENTE nas mesmas condições em que foram 

cedidos, ressalvado a depreciação natural pelo seu uso normal. 

f) O prazo de vigência deste termo é de 1 (um) ano, a contar da data da celebração do 

contrato de fornecimento de Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPMES. 

 

5 DA NECESSIDADE DE PROSPECTOS: 

5.1. Para a aferição da compatibilidade do objeto com as especificações do Termo de 

Referência, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, será exigido que o 

licitante apresentasse os prospectos junto com a proposta, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

5.2. Na proposta de preços deverá constar descrição completa, detalhada e 

individualizada, com a indicação das principais características (marca, modelo, etc.), sob 

pena de desclassificação.  

5.3. Será permitido aos interessados, incluindo os demais licitantes, acompanharem o 

procedimento de avaliação dos prospectos, devendo, para tanto, formalizar o pedido ao 

órgão, durante o prazo de entrega dos prospectos.  

5.4. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade conforme o descrito 

nos anexos com as especificações técnicas do objeto. 
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5.5. No caso de não haver entrega dos prospectos ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo servidor responsável, ou havendo entrega dos prospectos fora das 

especificações previstas no Termo de Referência, a proposta será recusada. 

5.6. Se a(s) prospectos (s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), 

o servidor responsável analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação do (s) prospectos (s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência. 

5.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, dos prospectos entregues deverão 

ser recolhidas pelas empresas no prazo de cinco (05) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

5.8. As empresas deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

5.9. Será admitida a apresentação de documentação que contenha as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a título de amostra (catálogos, manuais, folhetos, propostas), 

enviada por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

 

6 DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES: 

 Art. 62 da Lei 14.133/21.  

Art. 62 A habilitação é a fase da licitação em 

que se verifica o conjunto de informações e 

documentos necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de 

realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 

 

6.1.  As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos 

seguintes requisitos:  

a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho;  

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
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g) O Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária), conforme a Lei n° 5.991, de 17 de 

dezembro de 1973, regulamentada no Decreto n° 74.170 de 10 de junho de 1974. 

h)  Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), conforme 

disposto na Lei n° 6.360/76 regulamentado no Decreto n° 8.077/13 

6.2.  Os documentos referidos no subitem poderão ser substituídos ou supridos, no todo 

ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade, inclusive por meio 

eletrônico.  

6.3.  A contratada deverá apresentar declaração de que atendem aos requisitos de 

habilitação.  

6.4.  A contratada deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal.  

6.5.   A contratada deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva 

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 

em lei e em outras normas específicas.  

6.6.  A contratada deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas.  

6.7.  A contratada deverá apresentar declaração que conhece o local e as condições de 

realização dos serviços, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.  

6.8.  Será aceito a substituição da declaração do subitem 6.7 por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico da empresa acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação.  

6.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:  

6.10. A contratada deverá atualizar os documentos cuja validade tenha expirado após a 

data de recebimento das propostas.  

6.11. A contratada deverá apresentar à comprovação de existência jurídica da pessoa e 

a autorização para o exercício da atividade a ser contratada.  

6.12. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico operacional 

será restrita a:  

a) A contratada deverá apresentar registro ou inscrição na entidade profissional 

competente;  

b) A contratada deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste 

Termo de Referência.  

c) A contratada deverá apresentar certidão ou atestado que demonstre que a empresa 

tenha executado serviços similares ao objeto deste Termo de Referência.  

6.13. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas 

durante todo o prazo de vigência da contratação. 
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7 DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

7.1. O recebimento será em conformidade com o que dispõe o artigo 140 Inciso II, da Lei 

nº 14.133, da seguinte forma: 

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

posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes 

neste Termo de Referência. 

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

da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor 

Competente. 

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

exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado 

posteriormente. 

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

de Estado da Saúde do Amapá. 

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

futuramente a disponibilizar os serviços de cirurgias: ortopédicas e neurológicas, durante 

a vigência do contrato formalizado por meio deste instrumento. 

7.5. 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. 

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

requisitos para o recebimento. 

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

testes que comprovem a qualidade dos produtos ofertados. 

7.8. 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. 

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

do contrato, ficando as entregas condicionadas às solicitações de materiais (Autorização 

de Fornecimento) efetuadas pelo Setor Demandante. 

7.10. O fornecimento do produto será efetuado 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 do Termo de 

Referência. 

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

entregues fora das condições estipuladas neste Termo  deverão ser substituídos 

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

fornecedora dos mesmos. 

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

por cento) do seu prazo de validade transcorrido. 
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7.13. Os produtos que tiverem mais de um diâmetro, nas especificações contidas neste 

Termo de Referência e respectivamente no Instrumento Convocatório, 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. 

7.14. 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. 

 

8 DO LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1.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: 

 

 

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

sendo a primeira parcela de forma imediata de até 5 (cinco) dias corridos do recebimento 

da Nota de Empenho e as reposições em até 05 (cinco) dias corridos do recebimento da 

solicitação do hospital; 

8.3. Os produtos deverão ser disponibilizados nos referidos hospitais, e as quantias serão 

fornecidas de acordo com a necessidade solicitada por cada Unidade, estes quantitativos 

serão estabelecidos pelo Gestor de Contratos do hospital. 

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

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

as quantias serão fornecidas de no mínimo 2(duais) 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, imediatamente será 

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

24(vinte e quatro) horas efetuar estas reposições; 

8.6. 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; 

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

 

 

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 
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9 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de 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; 

9.3. 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 termo ou 

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); 

9.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.5. 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; 

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

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

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

9.8. 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; 

9.10. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga 

e descarga, até os locais indicados neste Termo ; 

9.11. 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; 

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

Administração contratante; 

9.13. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

objeto fornecido; 

9.14. 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; 

9.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação do Processo Licitatório. 

9.16. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 
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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. 

9.17. 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. 

9.18. Prestar todas as informações solicitadas pela Administração. 

9.19. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer 

modificação nas condições de entrega e recebimento. 

9.20. Disponibilizar preposto, endereço comercial, contato telefônico e uma conta de e-

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

9.21. 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). 

9.22. Formalizar denúncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado 

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

9.23. 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. 

9.24. 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. 

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

INMETRO. 

9.26. 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; 

9.27. 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; 

9.28. 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; 

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

HOSPITAL, a reposição dos materiais comercializados, bem como as ocorrências 

havidas; 

9.30. Responsabilizar-se pelos danos causados aos pacientes, em face da baixa 

qualidade de seus produtos; 
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9.31. 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; 

9.32. Responsabilizar-se pelo acompanhamento do saldo contratual constante da nota 

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

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

9.33. Manter na Unidade Hospitalar um funcionário treinado para controle, reposição 

dos materiais e suporte técnico, ônus para a Contratante. 

9.34. A reposição dos materiais deverá ser feita no máximo em 24 horas, sob pena de 

sofrer as sanções previstas em contrato. 

9.35. 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; 

9.36. 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. 

 

10 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

10.1.São obrigações da Contratante: 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência e seus anexos; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Instrumento 

Convocatório e seus anexos. 

10.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações exigidas; 

10.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências 

para a entrega do objeto a ser fornecido; 

10.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa 

fornecer o objeto deste Termo  dentro das normas estabelecidas; 

10.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 
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10.1.10. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto do licitante 

vencedor, cujo comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado 

inconveniente ou insatisfatório; 

10.1.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

fornecedor, de acordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência, no contrato e demais obrigações assumidas no decorrer do processo. 

10.1.12.  Designar servidor para exercer o acompanhamento e recebimento dos 

produtos, e atestar os documentos que se fizerem necessários. 

10.1.13.  Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos 

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

10.1.14.  Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre 

o direito da ampla defesa. 

10.1.15.  Efetuar as retenções tributárias, quando cabível. 

10.1.16.  Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a 

vigência da ata correspondente. 

10.1.17.  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 

Termo de Referência, Instrumento Convocatório de licitação e contrato; 

10.1.18.  Disponibilizar o espaço adequado, na unidade hospitalar, para o 

acondicionamento dos Materiais Hospitalares (Órtese, Prótese e Materiais 

Especiais); 

10.1.19.  A Unidade Hospitalar deverá controlar a dispensação do material, afim 

de não haver prejuízos quanto ao faturamento do mesmo, acompanhar e manter o 

estoque de acordo com as quantidades previstas para o consumo; 

10.1.20.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

10.1.21.  Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 

ocorrida. 

10.1.22.  Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que 

comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos 

previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste 

contrato. 

  

11  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais 

fiscais do contrato, representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá-SESA-AP 

especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/21, 
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ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 

subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.  

11.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados.  

11.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência.  

11.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá-SESA-AP, que deverão 

dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 

execução contratual.  

11.5. Na hipótese da contratação de terceiros prevista no subitem 9.1., deverão ser 

observadas as seguintes regras:  

Conforme estabelecido pelo Inciso I, II, § 4º do Art. 117 da Lei Federal 14.133/21:  

a). a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva 

pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de 

compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 

exclusiva de fiscal de contrato;  

b). a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, 

nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.  

11.6. A execução do serviço deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da contratante, que será nomeado especialmente para tratar da gestão do contrato assim 

como a contratada, que designará preposto, aceito pela contratante, para representa-lo na 

execução do contrato.  

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

nos critérios previstos neste Termo de Referência e no contrato.  

11.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme Lei nº 14.133/21.  

11.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

11.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

11.11. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

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

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade Lei n° 14.133/21.  
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11.12. A fiscalização do contrato será realizada por fiscal de contrato designado pela 

Gerência de Fiscalização da SESA, através de portaria;  

11.13. O responsável pela fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços, 

ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência ao 

Secretário de Estado competente que adotará as providências pertinentes junto aos órgãos 

de controle, sob pena de responsabilidade.  

11.14. Não obstante a contratada deverá ser a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços, que será exercida diretamente por fiscal ou gestor 

do contrato designados;  

11.15. A Comissão de Acompanhamento, Controle e Avaliação deve executar 

mensalmente a avaliação dos serviços prestados, descontando-se do valor devido, o 

equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à 

CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 

11.16. O Acompanhamento, controle e Avaliação do contrato de prestação de serviço 

será realizado pela Comissão de Controle e Avaliação designada pela SESA. 

 

12 DO TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO: 

12.1. O contrato de que trata este Termo de Referência, regular-se pelas suas cláusulas 

e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Conforme estabelecido 

Art. 89 da Lei Federal 14.133/21:  

12.2. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA-AP, firmará contrato 

com a Empresa Vencedora, que terá duração de 03(três) meses a partir da data da 

sua assinatura podendo ser prorrogável por períodos iguais e sucessíveis até o limite 

de 01 (um) ano. Esse procedimento emergencial de dispensa de licitação é amparado no 

Inciso VIII do Artigo 75 da Lei nº 14.133/21, com demanda estimada restrita ao prazo 

improrrogável de 01 (um) ano, vejamos:  

Art. 75. É dispensável a licitação: 

 VIII - nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

continuidade dos serviços públicos ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para aquisição dos 

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 1 (um) ano, contado da 

data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos 
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respectivos contratos e a recontratação de 

empresa já contratada com base no disposto 

neste inciso; 

12.3. Justifica-se a vigência contratual inicial de 03(três) meses, considerando que não 

foi possível prosseguir com o pedido de emissão de Nota de Reserva para 01(um) ano, 

por razão de insuficiência orçamentária, posto o elevado montante do pedido;   

12.3.1. Considerando a existência de uma demanda de pacientes que precisam de 

materiais cirúrgicos para realização de procedimentos, que não são ofertados pela 

empresa que atualmente fornece as OPMEs, tendo em vista não constarem no 

contrato de fornecimento, pois não são cobertos pelo SUS, mas que são 

imprescindíveis para o tratamento cirúrgico de diversos pacientes. 

12.4. A CONTRATANTE convocará o licitante vencedor para assinar o termo de 

contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/93.  

12.5. O prazo de CONVOCAÇÃO poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.  

12.6. Será facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar as empresas remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.  

12.7. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Instrumento Convocatório 

sem convocação para a contratação, ficarão as empresas liberados dos compromissos 

assumidos.  

12.8. Na hipótese de nenhuma das empresas aceitar a contratação nos termos do subitem 

12.5 deste Termo, a CONTRATANTE, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do Instrumento Convocatório, poderá:  

a) Convocar as empresas remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 

adjudicatário;  

b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelas empresas 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição.  

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante.  

12.10. . A regra do subitem 12.8 não se aplicará aas empresas remanescentes convocados 

na forma do subitem 12.5. Deste Termo.  
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12.11. Na hipótese de posterior alteração do Termo de Referência pela Administração 

Pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou 

entidades competentes.  

12.12. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição 

indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos 

seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:  

a) 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;  

12.13. Instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a 

Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como Carta-contrato, 

Nota de empenho de despesa, Autorização de compra ou ordem de execução de serviço:  

12.14. Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, 

o disposto no art. 92 da Lei 14.133/21.  

12.15. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados em proposta 

pela empresa vencedora que tenham servido de base à presente licitação, bem como as 

condições estabelecidas neste Termo.  

12.16. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA-AP convocará oficialmente 

a Licitante Vencedora, durante a validade da sua proposta, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 155 da Lei nº 14.133/93.  

12.17. O prazo para o início da execução dos serviços será de imediato até 15(quinze) 

dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.  

12.18. O ato formal de assinatura do contrato ficará diretamente condicionado a entrega 

da respectiva nota de empenho.  

12.19. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a nota de empenho implicará 

no descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas neste Termo e no que couber a Lei Federal 14.133/21 e 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado.  

12.20. 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.  

12.21. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a obriga - se a 

cumprir as condições, conforme especificações contidas neste Termo e na proposta 

apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 

dispostas neste Termo.  

 

13 DA FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line no SIGA ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da lei 14.133;  
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13.2. Constatando-se, junto ao SIGA, a situação de regularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.  

13.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como:  

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período de prestação dos serviços;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, 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;  

13.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

a) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida;  

b) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

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

bancária para pagamento;  

13.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SIGA para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo;  

13.8. Constatando-se, junto ao SIGA, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;  

13.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SIGA para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;  

13.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, 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;  
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13.11.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa;  

13.12.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação junto ao SIGA; 

13.13.  Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SIGA, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante.  

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

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 

6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.  

13.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, 

com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;  

13.16.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

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.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX) I = (6 / 100) / 365 I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6 %  

13.17.  A secretaria de Estado da Saúde reserva-se o direito de recusar-se a efetuar o 

pagamento, se na sua execução a contratada, não cumprir a norma editalício, e se os 

serviços prestados não estiverem nas perfeitas condições de uso e de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas por esta administração.  

13.18.  No valor a ser pago para a execução do objeto desta licitação estarão inclusos 

todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, encargos sociais, 

seguros, custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos 

que vierem a existir sobre o aludido objeto constituindo assim a única remuneração pelos 

serviços contratados.  

13.19.   A contratada deverá apresentar, devidamente atualizados, os documentos 

descritos abaixo:  

a) Certidão conjunta quanto a tributos e contribuições federais e dívida ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, do domicílio ou sede da Contratada;  

b) Documento comprobatório de inexistência de débito com o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND);  
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c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal;  

13.20.  Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto prestado, por força do eu 

dispõe o §2°, item III, do artigo 63, da Lei Federal n° 4.320/64.  

13.21.  A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho 

estiverem total conformidade com as especificações exigidas pelo Estado.  

13.22. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

 

14 DA GARANTIA DO OBJETO: 

14.1 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. 

14.2 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. 

14.3 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. 

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

oriundos de processo de reforma ou recondicionamento. 

14.5 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. 

 

15 DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTE CONTRATUAL: 

15.1 1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

15.1.1. Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do objeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos; 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 

14.133/21; 

15.1.2. Por acordo entre as partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a 
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antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 

execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição 

objetiva de risco estabelecida no contrato. 

 

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei nº 14.133/21, a contratada 

que:  

16.1.  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Instrumento 

Convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

16.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

neste Termo de Referência e em sua proposta;  

16.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

16.4. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.  

16.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado ao Estado do Amapá, à entidade estadual ou 

a terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Instrumento 

Convocatório, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos;  

16.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

16.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os EPIs de uso obrigatório, 

quando for o caso;  

16.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;  

16.9. Desde que regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), apresentar, no 

primeiro mês de prestação dos serviços, em relação aos empregados vinculados à 

prestação do contrato administrativo, bem como a cada novo empregado que se vincule 

a essa prestação, a seguinte documentação:  



  
SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA A SAUDE 

PRODOC Nº 300101.0077.2969.0039/2022 

Endereço: Rua anhanguera, Nº: 265, Bairro: Beirol, Cidade: Macapá-AP 

CEP: 68.902-005 

E-mail: sas@saude.ap.gov.br 

• Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso;  

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e 

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 

devidamente assinada pela contratada;  

• Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços;  

• Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  

16.10. Comunicar o desligamento de empregados no curso da prestação dos serviços, 

com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que 

se exige quando do encerramento do contrato administrativo;  

16.11. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por 

não receber o vale transporte;  

16.12. Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro Central de 

Fornecedores do Estado do Amapá, a Contratada deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços, documentação mencionada na Lei 14.133/21.  

16.13.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja a inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

16.14.  Não serão incluídas na Planilha de Custos e Formação de Preços as disposições 

contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 

matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se apliquem aos contratos 

com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;  

16.15.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em 

agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 

serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. 

Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá 

apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e 

possa verificar a realização do pagamento.  

16.16.  Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, 

a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
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previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e 

regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis.  

16.17.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 

seus serviços no turno imediatamente subsequente;  

16.18.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, conforme descrito 

no Termo de Referência;  

16.19.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Administração;  

16.20.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os de não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função;  

16.21.  Apresentar, sempre que solicitado e no prazo que a Administração fixar, todos 

os comprovantes que permitam a verificação pela Contratante do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos 

empregados que participem da execução dos serviços, em especial quanto ao 

pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 

terceiro salário; à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo 

adicional; à concessão do auxílio transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 

quando for devido; aos depósitos do FGTS; e ao pagamento de obrigações trabalhistas 

e previdenciárias dos empregados dispensados até a datada extinção do contrato;  

• A não apresentação da documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS implicará a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante 

prévia comunicação à Contratada, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis;  

•. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada 

no subitem anterior, sem a regularização da falha, a Contratante poderá efetuar o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 

participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis;  

• O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas;  

•. Quando não for possível a realização do pagamento pela própria Administração 

(por exemplo, por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, 

rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente 

serão depositados em juízo, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no 

pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das 

contribuições sociais, previdenciárias e FGTS decorrentes;  
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16.22. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006;  

16.23.  Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no 

§ 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 2006, para fins de exclusão 

obrigatória do Simples Nacional, a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme 

previsão do art.17, XII; art.30, §1º, II; e art. 31, II, da Lei Complementar nº 123, de 

2006;  

16.24.  Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar 

cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante 

cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da 

situação de vedação;  

16.25.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, bem 

como qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;  

16.26.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução dos serviços;  

16.27.  Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros;  

16.28.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, instrumentais, e 

tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;  

16.29.  Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 

que integram este Termo de Referência, no prazo determinado;  

16.30.  Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;  

16.31.  Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Termo 

de Referência. 

16.32.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre;  

16.33.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

Termo;  

16.34.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 
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bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;  

16.35.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato;  

16.36.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados na Lei 14.133/21;  

16.37.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante;  

16.38.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os OPMES e INSTRUMENTAIS em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação;  

16.39.  Assegurar à Contratante:  

a). Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, exigida, inclusive, a capacitação 

dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos 

serviços, sempre que necessário.  

b). Indicar e manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 

Administração, para representá-la durante a execução do contrato.  

c). 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;  

d). Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos OPEMS, 

INSTRUMENTAIS inclusive carga e descarga, até os locais indicados neste 

Termo;  

e). 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;  

f). Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante;  

g). Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

dos serviços prestados e materiais fornecidos; assumir, ainda, a responsabilidade 

pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Processo 

Licitatório.  

16.40. 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 
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pala qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a contratante.  

16.41.  Tratando-se de recurso PUBLICOS, permitir o livre acesso dos servidores do 

órgão ou entidade pública concedente, da mandatária ou da convenente, bem como dos 

órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.  

16.42.  Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;  

16.43.  A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

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;  

 

17 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

17.1. Dentre as recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental, 

estabelecidos na Lei nº 14.133, o presente Termo de Referência observará também os 

seguintes critérios elencados na Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão: 

17.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 E 15448-2; 
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18 DO CUSTO ESTIMADO 

18.1 A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 8.238.454,68 

 (oito milhões e duzentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta e oito centavos), conforme se extrai da pesquisa de mercado realizada 

com base em:  

a)   Os valores estimados foram elaborados com base na média de preços apresentados 

em orçamentos orientativos e relatórios de sistemas de buscas de preços, estando os 

mesmos comprovados no respectivo processo. 

b) O respectivo orçamento estimativo e suas fontes de pesquisas foram ampliados 

visando oferecer uma maior imparcialidade e competitividade ao certame, sendo 

utilizado como base das consultas as fontes conforme Art. 2º da Instrução Normativa 

nº 3/2017 e seus incisos.  

A pesquisa mercadológica foi realizada, conforme inciso IV da Instrução Normativa 

nº 3/2017 e os valores obtidos na pesquisa foram devidamente avaliados, no sentido 

de que as médias não apresentassem variações, de forma a não comprometer a 

estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória aqueles 

praticados no mercado, segundo preconiza a Instrução Normativa supramencionada 

nos termos do Art. 2º, §§ 4º e 5º da IN nº 03/2017 que orienta, inclusive, a 

desconsideração dos valores inexequíveis ou excessivamente elevados. 

 

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS  

19.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 

Referência ocorrerão à conta da Nota de Reserva de nº 00262, nº 00261, nº 00260: 

- PLANO ORÇAMENTÁRIO: 001107 - Und da Capital, 001108 - Und do Interior  

- NATUREZA: 339030 - material de consumo 

- PROGRAMA DE TRABALHO: 2.10.302. 0021. 2110 - Atendimentos nas unidades 

do interior do estado, 2.10.302. 0021. 2111 - Atendimento no Hospital de Clínicas dr. 

Alberto Lima, 2.10.302. 0021. 2633 - Atendimento na rede de Urgência e Emergência 

- FONTE: 216 - transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS 

 

20. DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de 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 abril de 2022. 
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ANEXO I 

 

ITEM MATERIAL 

QTD 

MENSAL 

QTD 

TRIMES. 

VALOR R$ 

ESTIMADO 

R$ 

VALOR 

MENSAL 

ESTIMA. R$ 

VALOR 

TRIMES. 

ESTIMA. R$ 

LOTE 1 - PLACAS BLOQUEADAS 

1 PLACA BLOQUEADA ALCP LARGA 4,5MM 
4 UND 12 UND R$ 9.070,00 R$ 36.280,00 R$ 108.840,00 

2 
PLACA BLOQUEADA ALCP ESTREITA 4,5MM  3 UND 9 UND R$ 9.006,00 R$ 27.020,00 R$ 81.060,00 

3 
PLACA BLOQUEADA ALCP RETA 3,5MM  6 UND 18 UND R$ 7.513,33 R$ 45.080,00 R$ 135.240,00 

4 
PLACA DE TÍBIA DISTAL BLOQUEADA 3,5MM 4 UND 12 UND R$ 10.333,33 R$ 41.333,33 R$ 124.000,00 

5 
PLACA DE FÊMUR DISTAL BLOQUEADA 4,5MM 7 UND 21 UND R$ 10.450,00 R$ 73.150,00 R$ 219.450,00 

6 
PLACA DE FÊMUR PROXIMAL BLOQUEADA 4,5MM 2 UND 6 UND R$ 10.210,00 R$ 20.420,00 R$ 61.260,00 

7 
PLACA BLOQUEADA UMERAL PROXIMAL 3,5MM 9 UND 27 UND R$ 11.653,33 R$ 104.880,00 R$ 314.640,00 

8 

PLACA BLOQUEADA UMERAL DISTAL LATERAL/MEDIAL DE 
3,5MM 

9 UND 27 UND R$ 11.803,33 R$ 106.230,00 R$ 318.690,00 

9 
PLACA SHAMBARD BLOQUEADA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM 2 UND 6 UND R$ 9.623,33 R$ 19.246,66 R$ 57.740,00 

10 
PLACA PUDDU BLOQUEADA 4,5MM 2 UND 6 UND R$ 9.326,66 R$ 18.653,33 R$ 55.960,00 

11 
PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO 3,5MM 2 UND 6 UND R$ 11.683,33 R$ 23.366,66 R$ 70.100,00 

12 
PLACA BLOQUEADA PARA CALCÂNEO 3,5MM 2 UND 6 UND R$ 11.600,66 R$ 23.201,33 R$ 69.604,00 

13 

PLACA BLOQUEADA DE TITÂNIO – 3,5MM EM T OBLIQUA 

VOLAR 

4 UND 12 UND R$ 7.606,66 R$ 30.426,66 R$ 91.280,00 

14 

PLACA DE RECONSTRUÇÃO BLOQUEADA DE TITÂNIO – 

3,5MM 

2 UND 6 UND R$ 8.992,66 R$ 17.985,33 R$ 53.956,00 

15 
PLACA EM 1/3 TUBULAR 3,5 MM BAIXO PERFIL BLOQUEADA  6 UND 18 UND R$ 8.347,00 R$ 50.082,00 R$ 150.246,00 

16 

PLACA VOLFIX T 3,5MM BAIXO PERFIL MOLDADA 

BLOQUEADA  

6 UND 18 UND R$ 8.713,33 R$ 52.280,00 R$ 156.840,00 

17 

PLACA DE CLAVÍCULA 3,5MM BAIXO PERFIL MOLDADA 
BLOQ. 

6 UND 18 UND R$ 10.046,66 R$ 60.280,00 R$ 180.840,00 

18 
PLACA EM T 4,5 MM BAIXO PERFIL BLOQUEADA 4 UND 12 UND R$ 9.216,66 R$ 36.866,66 R$ 110.600,00 

19 
PLACA EM T DE APOIO 4,5MM BAIXO PERFIL BLOQUEADA  4 UND 12 UND R$ 9.216,66 R$ 36.866,66 R$ 110,600,00 

20 
PLACA EM L 4,5 MM BAIXO PERFIL BLOQUEADA  4 UND 12 UND R$ 9.216,6 R$ 36.866,66 R$ 110.600,00 

21 
PLACA DE SUSTENTAÇÃO PROXIMAL DE TÍBIA 4,5MM BLOQ. 2 UND 6 UND R$ 9.216,66 R$ 18.433,33 R$ 55.300,00 

22 
PLACA DHS 4,5 MM BLOQUEADA EM AÇO 5 UND 15 UND R$ 8.290,00 R$ 41.450,00 R$ 124.350,00 

23 
PLACA DCS 4,5 MM BLOQUEADA EM AÇO 2 UND 6 UND R$ 8.126,66 R$16.253,33 R$ 48.760,00 

24 
PARAFUSO DE HEBERT EM TITANIO 40 UND 120 UND R$ 2.086,66 R$ 83.466,66 R$ 250.400,00 

25 
PLACA PERIPROTÉTICA  2 UND 6 UND R$ 7.793,33 R$ 15.586,66 R$ 46.760,00 

26 
PLACA MINIMICRO EM TITANIO 1,5MM 15 UND 45 UND R$ 7.050,00 R$ 105.750,00 R$ 317.250,00 

27 
PLACA MINIMICRO EM TITANIO 2.0MM 15 UND 45 UND R$ 7.871,66 R$ 118.075,00 R$ 354.225,00 

28 
PLACA MINIMICRO EM TITANIO 2.7MM 15 UND 45 UND R$ 8.825,33 R$ 132.380,00 R$ 397.140,00 

29 
PARAFUSOS BLOQUEADOS 2,5MM 200 UND 600 UND R$ 395,00 R$ 79.000,00 R$ 237.000,00 

30 
PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5MM 200 UND 600 UND R$ 505,00 R$ 101.000,00 R$ 303.000,00 

31 
PARAFUSOS BLOQUEADOS 4,5MM 200 UND 600 UND R$ 504,33 R$ 100.866,66 R$ 302.600,00 
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32 
PARAFUSOS BLOQUEADOS 6,5MM 200 UND 600 UND R$ 526,66 R$ 105.333,33 R$ 316.000,00 

33 
PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA BLOQUEDA EM TITANIO 200 UND 600 UND R$ 480,33 R$ 96.066,66 R$ 288.200,00 

34 

PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA BLOQUEDA EM AÇO 
INOX 

200 UND 600 UND R$ 401,66 R$ 80.333,33 R$ 241.000,00 

35 
PARAFUSO MINI MICRO DE BLOQUEIO EM TITÂNIO 1.5MM 105 UND 315 UND R$ 491,33 R$ 51.590,00 R$ 154.770,00 

36 
PARAFUSO MINI MICRO DE BLOQUEIO EM TITÂNIO 2.0MM 105 UND 315 UND R$ 499,66 R$ 52.465,00 R$ 157.395,00 

37 
PARAFUSO MINI MICRO DE BLOQUEIO EM TITÂNIO 2.7MM 105 UND 315 UND R$ 516,66 R$ 54.250,00 R$ 162.750,00 

TOTAL LOTE I 
1.699 UND 5.097 

UND 

R$ 

257.211,18 

R$ 

1.823.360,25 

R$ 

5.497.081,00 

LOTE II - PRÓTESE DE QUADRIL ESPECIAL 

38 

COMPONENTE CEFÁLICO EM CERAMICA – TAMANHOS 28 A 
36 

SERÁ POR 
SOLICITAÇÃO 

2 UND R$ 41.906,33 - R$ 83.812,66 

TOTAL LOTE II 
SERÁ POR 

SOLICITAÇÃO 2 UND 
R$ 

41.906,33 
- R$ 83.812,66 

 

LOTE III - INSUMOS EM GERAL 

39 
CIMENTO COM ANTIBIOTICO 12 UND 36 UND R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 36.000,00 

40 
ENXERTO ESTRUTURADO EM BLOCO – 10x15x25 mm 6 UND 18 UND R$ 3.066,66 R$ 18.400,00 R$ 55.200,00 

41 
ENXERTO ESTRUTURADO EM BLOCO – 8x12x20 mm 4 UND 12 UND R$ 3.093,33 R$ 12.373,33 R$ 37.120,00 

42 
ENXERTO ESTRUTURADO EM BLOCO – 6x15x50 mm 4 UND 12 UND R$ 3.166,66 R$ 12.666,66 R$ 38.000,00 

43 
ENXERTO ESTRUTURADO EM BLOCO – 10x10x40 mm 4 UND 12 UND R$ 3.190,00 R$ 12.760,00 R$ 38.280,00 

44 
HEMOSTÁTICO ABSORVIVEL DE CELULOSE EM PÓ 4 UND 12 UND R$ 4.233,33 R$ 16.933,33 R$ 50.800,00 

45 
HEMOSTÁTICO ABSORVIVEL DE CELULOSE EM TIRAS 4 UND 12 UND R$ 4.795,00 R$ 19.180,00 R$ 57.540,00 

46 
COTONOIDE 4 UND 12 UND R$ 566,66 R$ 2.266,66 R$ 6.800,00 

47 
DURAMATER 6 UND 18 UND R$ 2.896,66 R$ 17.380,00 R$ 52.140,00 

48 
GEOFAN 6 UND 18 UND R$ 325,00 R$ 1.950,00 R$ 5.850,00 

49 
PERICARDIO BOVINO 6 UND 18 UND R$ 989,00 R$ 5.934,00 R$ 17.802,00 

50 
CATETER DE MONITORIZAÇÃO DE PIC - INTRA 

VENTRICULAR 

2 UND 6 UND R$ 8.588,33 R$ 17.176,66 R$ 51.530,00 

51 
CATETER DE MONITORIZAÇÃO DE PIC - INTRA 
PARENQUIMATOSO 

2 UND 6 UND R$ 8.588,33 R$ 17.176,66 R$ 51.530,00 

52 
BROCA DE CRANIOTOMIA (AUTO STOP) 1 UND 3 UND R$ 2.745,00 R$ 2.745,00 R$ 8.235,00 

53 
FRESA DE CORTE PARA CRANIOTOMIA 1 UND 3 UND R$ 1.856,66 R$ 1.856,66 R$ 5.570,00 

54 
FIO DE CERCLAGEM 11 UND 33 UND R$ 413,33 R$ 4.546,66 R$ 13.640,00 

55 
CABO DE FIXAÇÃO PARA PLACA PERIPROTÉTICA 1 UND 3 UND R$ 922,33 R$ 922,33 R$ 2.767,00 

TOTAL LOTE III 

  

78 UND  234 UND 
R$ 

50.436,28 
R$ 176.267,95 

R$ 

528.804,00 

 

LOTE IV – ARTROSCOPIA 

56 LÂMINA DE SHAVER - PARTES MOLES  25 UND 75 UND 
R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00 

57 
LÂMINA DE SHAVER - PARTES ÓSSEA 

25 UND 75 UND R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00 

58 EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO 25 UND 75 UND R$ 898,33 R$ 22.458,33 R$ 67.375,00 
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59 
PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA ABSORVÍVEL 

16 UND 192 UND R$ 2.200,00 R$ 35.200,00 R$ 105.600,00 

60 
PLACA ENDOBOTON 

16 UND 48 UND R$ 2.850,00 R$ 45.600,00 R$ 136.800,00 

61 
FIO GUIA 

33 UND 99 UND R$ 360,00 R$ 11.880,00 R$ 35.640,00 

62 
CÂNULA PARA ARTOSCOPIA 

16 UND 48 UND R$ 615,00 R$ 9.840,00 R$ 29.520,00 

63 
ÂNCORA BIOABSORVIVEL 3,2 MM 

40 UND 120 UND R$ 3.995,66 R$ 159.826,66 R$ 479.480,00 

64 
ÂNCORA BIOABSORVIVEL 5,0 MM 

40 UND 120 UND R$ 3.995,66 R$ 159.826,66 R$ 479.480,00 

65 
FIO DE ALTA RESISTÊNCIA 

33 UND 99 UND R$ 3.955,66 R$ 158.226,66 R$ 474.680,00 

66 
PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA 

25 UND 75 UND R$ 1.423,33 R$ 35.583,33 R$ 106.750,00 

67 
DRENO DE SUCÇÃO 

25 UND 75 UND R$ 193,33 R$ 4.833,33 R$ 14.500,00 

68 
FIO ETHIBOND 

40 UND 120 UND R$ 386,66 R$ 15.466,66 R$ 46.400,00 

69 
GANCHO DE COMPRESSÃO 

4 UND 12 UND R$ 1.520,00 R$ 6.080,00 R$ 18.240,00 

70 
PARAFUSO DE INTERFERENCIA EM PEEK 

4 UND 12 UND R$ 1.700,00 R$ 6.800,00 R$ 20.400,00 

71 
KIT DE SUTURA DE MENISCO 

12 UND 36 UND R$ 6.650,00 R$ 79.800,00 R$ 239.400,00 

72 
AGULHA PARA SUTURA SCORPIO 

16 UND 48 UND R$ 1.771,66 R$ 28.346,66 R$ 85.040,00 

73 
FIO COM ORIFICIOS 

33 UND 99 UND R$ 339,66 R$ 11.209,00 R$ 33.627,00 

TOTAL LOTE IV 
428 UND 

1.284UND 
R$ 

31.720,95 
R$ 709.585,63 

R$ 

2.128.757,00 
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