
 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 
 
 

 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço médicos e de profissionais 

(enfermeiro/técnico de enfermagem) especializados em Nefrologia, incluindo o fornecimento de 

equipamentos médicos necessários para realização de hemodiálise, incluindo insumos (materiais médicos) 

de uso especifico, para pacientes adultos. 

Os serviços especializados em Nefrologia na modalidade sobreaviso, durante 24 horas, 07 

dias por semana, todos os dias do ano, incluindo feriados, conforme Resolução CFM no 

1.834/2008. 

São estimadas 200 (duzentas) hemodiálises por mês, as quais serão remuneradas de 

acordo com as respectivas realizações (produtividade). 

Os atendimentos médicos após acionamento, deverão ser de forma presencial (beira leito), 

‘para avaliação, reavaliação, prescrição, emissão de pareceres e demais atos médicos para 

assistência aos pacientes adultos no âmbito da internação, UTI e Pronto Socorro. 

Deverá ser disponibilizado equipe de enfermagem (Técnico de Enfermagem e Enfermeiro) 

devidamente qualificada para assistência as sessões de hemodiálise, os quais trabalharão em 

regime presencial para assistência aos pacientes de acordo com a demanda existente. Também 

deverão ser disponibilizados os equipamentos médicos necessários e todos os insumos 

específicos para a assistência aos pacientes, excluindo os cateteres duplo e triplo lumen, os quais 

serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

 
Preliminarmente, é importante destacar que o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho, é um hospital de média complexidade, com perfil de urgência e emergência, atende 

demanda refererencia e espontânea. 

A unidade, possui 116 leitos de internação e 20 de UTI (Adulto), todos dedicados (UTI) 

neste momento aos pacientes acometidos pela COVID-19, o que se torna imprescindível o serviço 

médico especializado em Nefrologia, além dos equipamentos e equipe de enfermagem qualificada 

para realização de hemodiálises e a assistência necessária. 

A disponibilidade do serviço de nefrologia está previsgta na Resolução da Diretoria 

Colegiada – RDC Nº 7, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 24 de fevereiro de 2010, a 

qual dispõe sobre os requsitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e 

da outras providência. 

Além dos leitos de UTI, existe a necessidade de avaliação de pacientes (adultos) que se 

encontram em observação no pronto socorro e internados nas enfermarias da unidade. 

Importante destacar, que que foi realizado uma contratação do Serviço de Nefrologia de 

forma emergencial, dado a assunção imediata da Unidade, objetivando que não houvesse 

descontinuidade assistencial, por um período de 06 (seis) meses, contrato este em curso. 

TERMO DE REFERÊNCIA  
PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 



 

4. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/ SERVIÇOS 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7. ESPECIFICIDADES 

Entretanto, identificou-se a necessidade de mudança do escopo operacional da assistência 

em nefrologia, sendo necessário a abertura de novo pedido de compra, para que esteja constante 

especificidades necessárias para melhor efetividade da assistência realizada 

 
 

 
HOSPITAL DAS CLINICAS DR.SERFIM DE CARVALHO 
Rua Joaqquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo 
CEP: 75805-020 
Jataí-Goiás-Brasil 
 

 
Vigência contratual prevista para 01 (um) ano. 

 
 

Os atendimentos na internação: dar-se-á através de parecer (interconsulta) aos pacientes 

que evoluem com lesão renal aguda internados pelas diversas especialidades médicas, como 

propósito de investigação etiológica da causa da disfunção renal, orientações e 

alterações/intervenções na prescrição médica quando necessário. A avaliação diária ocorrerá em 

conjunto a equipe assistente, com avaliação presencial (beira leito) com os devidos registros no 

prontuário do paciente; 

Os atendimentos no pronto socorro: dar-se-á através de parecer (interconsulta) aos 

pacientes que evoluem com lesão renal aguda em observação no pronto socorro, incluindo sala de 

estabilização (não sendo atendidos pacientes no pronto atendimento). A avaliação diária ocorrerá 

em conjunto a equipe assistente, com avaliação presencial (beira leito) com os devidos registros 

no prontuário do paciente 

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI: dar-se-á através de parecer (interconsulta) aos 

pacientes que evoluem com lesão renal aguda internados pelas diversas especialidades médicas, 

como propósito de investigação etiológica da causa da disfunção renal, orientações e 

alterações/intervenções na prescrição médica, além das prescrições de sessão de hemodiálise, 

quando necessário. A avaliação diária ocorrerá em conjunto a equipe assistente, com avaliação 

presencial (beira leito) com os devidos registros no prontuário do paciente. 

Importante destacar, que as atividades deverão ser desenvolvidas por empregados ou sócios 

da emprea CONTRATADA. 

 

 

A equipe de Nefrologia trabalhará sob forma de interconsulta, não tendo pacientes aos 

cuidados da referida especialidade, estando os pacientes sob assistência dos médicos que 

prescreveram os pareceres; 

Os implantes de cateteres ficaram sob responsabilidade dos médicos da UTI; 



 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

As sessões de hemodiálises ocorreram na Unidade de Terapia Intensiva, onde deverão 

estar disponíveis equipamentos de hemodiálise e osmose reversa; 

Os insumos a serem fornecidos pela empresa contratada são: linhas arteriais e venosas, 

isolador de pressão, capilar, agulhas para punção de fístula, soluções ácidas e básicas e ácido 

peracético; 

O fornecimento, manutenção e calibração dos equipamentos (máquina de hemodiálise e 

osmose reversa) serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 

A CONTRATADA ofertará o serviço de hemodiálise exclusivamente em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

Compreende objeto deste termo o fornecimento dos seguintes equipamentos: máquina de 

hemodiálise e osmose reversa portátil DA (direct aberta).  

Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e de uso comum tais como: gorros, luvas, 

máscaras, capote, óculos de proteção e face shield’s serão fornecidos pela CONTRATANTE, 

com exceção de sapatos fechados. 

Serão fornecidos pela CONTRATANTE: cateteres duplo e triplo lumem.  

Todas as manutenções (preventivas ou corretivas) dos equipamentos fornecidos pela 

CONTRATADA correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá atuar na contribuição da formação acadêmica de graduandos, 

residentes, estagiários, aprimorando e demais vínculos que porventura se formarem junto à 

CONTRATANTE, no tocante ao seu papel no ensino e pesquisa, segundo políticas, rotinas e 

procedimentos definidos pela CONTRATANTE. Nesse sentido, devem participar do processo de 

melhoria contínua, dentro do escopo da qualidade. 

Todos os profissionais da CONTRATADA que forem atuar no objeto do presente contrato 

deverão possuir certificação digital para prontuário eletrônico, quando da implantação do 

Prontuário Eletrônico do Paciente 

 

 

As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com a proposta de preços os 

seguintes documentos: 

6.1 Atestado de capacidade técnica da empresa ou de seus profissionais proponentes 

expedido por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de direito público ou privado), 

que comprove ter executado serviços equivalentes ao objeto do pedido de compra 

em ambiente hospitalar; 

6.2 Comprovante de titulação de especialista do responsável técnico; 

6.3 É vedada a contratação de pessoa jurídica a qual possua administrador ou sócio 

com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, 

até o terceiro grau com dirigente da FUNDAHC ou das concedentes dos recursos 



 

7. QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS 

8. PAGAMENTO 

 

 
A CONTRATADA deverá garantir a prestação dos serviços na modalidade sobreaviso de pelo 

menos 01 (um) médico nefrologista, 01 (um) enfermeiro especializado em nefrologia, 01 (um) 

técnico de enfermagem com treinamento em nefrologia. 

As sessões serão remuneradas de forma quantitativa, sendo estimado de 200 (duzentas) 

sessões por mês. 

 

 

O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após a apresentação e aceite da nota 

fiscal, a qual deverá ser apresentada juntamente com as Notas Fiscais, a declaração de vínculo 

empregatício dos funcionários que executarem a prestação dos serviços em questão e as 

certidões que atestem a sua regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (CND) e com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), anotação da responsabilidade técnica 

junto ao CREA-GO, quando for o caso, a Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 

comprovação de execução pelo sócio da empresa CONTRATADA sob pena de suspensão do 

pagamento. 

Deverá ser apresentado também, o relatório de prestação de serviço executado, escala de 

trabalho e demais comprovações necessárias em razaão da execução dos serviço requistado pela 

CONTRATANTE. 

Os recursos financeiros para a consecução do objeto deste contrato são provenientes do 

Termo de Colaboração nº 01/2020-SES celebrado entre o Estado de Goiás, via Secretaria 

Estadual de Saúde, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC. 

 

 
 Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com esse termo de 
referencia. 
 
 
 

Jataí, 11 de novembro de 2021 
 

 
 

João Damasceno da Rocha Filho 
Diretor Técnico 


