
 

 

 

 
 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento contratual é a execução dos SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE OPME - ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 

ESPECIAIS (OPME) e Locação de equipamentos necessários para a execução dos serviços, visando atender 

as necessidades do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), cuja gestão, operacionalização 

e execução são de responsabilidade da FUNDAHC ante o Termo de colaboração nº. 01/2020 - SES/GO. 

• O presente instrumento tem por objeto a cessão de materiais, em consignação, dos 

materiais descritos na TABELA DO SUS para utilização nos pacientes atendidos e com a necessidade de 

procedimentos com a utilização de OPME no HEJ. 

• O objeto do presente instrumento será fornecido SOB DEMANDA, nas quantidades 

necessárias ao desenvolvimento das atividades do HEJ, havendo pagamento tão somente dos materiais 

efetivamente utilizados. 

• Os materiais enviados deverão obrigatoriamente estar dentro do prazo de validade e em 

perfeito estado de conservação. 

• Os materiais, procedimentos ou qualquer outro OPME cujo preço não esteja descrito na 

Tabela do SUS, só poderão ser consignados e deixados à disposição na unidade hospitalar após 

autorização expressa da unidade, estando ciente a Empresa contratada que a compra será feita por 

cotação pelo melhor preço. 

• O Hospital fará relatório dos principais OPME utilizados pelo HEJ, através da coleta de 

dados dos procedimentos mais recorrentes na unidade hospitalar, o qual será enviada para Empresa a ser 

contratada, para que consigne uma quantidade maior destes materiais in loco, reduzindo o tempo de 

espera do paciente para se submeter a procedimento cirúrgico. 

1.2 As relações institucionais entre o Hospital e a CONTRATADA serão realizadas através dos 

Gestores da FUNDAHC/HEJ e o Gestor/Administrador designado pela CONTRATADA. 

 
2 DA JUSTIFICATIVA 

O presente contrato tem fundamento a garantia da execução integral do Termo de 

Colaboração nº 01/2020-SES/GO, referente ao gerenciamento, operacionalização, efetividade às 

diretrizes, às políticas públicas na área da saúde, ofertando assistência integral aos usuários do SUS, no 

que tange especialmente à oferta do atendimento médico especializado no Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho (HEJ), servindo para garantir a continuidade do objeto da parceria firmada com o 

Estado de Goiás, respeitados os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, no disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Estadual nº. 13.019/2014, 

na Lei Estadual nº 20.795/2020, e demais disposições legais pertinentes à matéria. 

Neste sentido, as Órteses, Próteses e os Materiais especiais são utilizados nos 

procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgências pelo Hospital Estadual de Jataí, que precisa garantir a 
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execução dos serviços e garantir o bom andamento das atividades pactuadas no Termo de colaboração, 

bem como garantir o atendimento desses pacientes para sua recuperação e reabilitação. 

Segundo o conceito técnico de produtos para a Saúde, dado pela ANVISA/MS, “materiais 

e artigos implantáveis são os materiais e artigos de uso médico ou odontológico, destinados a serem 

introduzidos total ou parcialmente no organismo humano ou em orifício do corpo, através de intervenção 

médica, permanecendo no corpo após o procedimento por longo prazo, e podendo ser removidos 

unicamente por intervenção cirúrgica”. 

Na especialidade de Ortopedia deve-se considerar tanto atendimentos de rotina como os 

atendimentos de emergência e urgência como fraturas expostas, perfuração por projétil de arma de fogo, 

fraturas com lesões vasculares, luxações, fraturas transtrocanterianas, fraturas do colo do fêmur, fraturas 

supracondilianas em crianças, entre muitos outros eventos. 

O procedimento da área-fim é de extrema importância e prioridade nos atendimentos, 

uma vez que nosso Estado possui demanda nessa especialidade e em sua maioria para o atendimento de 

pacientes oriundos de acidentes de trânsito e outras que necessitam de maiores cuidados. 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ, é caracterizado como hospital 

geral de média complexidade, com atendimento de demanda referenciada e espontânea. A unidade 

possui 116 leitos de internação, nos quais 20 são de UTI. O HEJ dispõe de assistência hospitalar 

especializada, Serviço de Atendimento ao Diagnóstico Terapêutico - SADT, Raio X, Tomografia, 

Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Ecocardiografia, Doppler Vascular, Serviço de Emergência 24 horas 

e Ambulatório Médico e Não Médico. Credenciado pelo MEC (Ministério da Educação), conta com 

Programa de Residência Médica na especialidade de Clínica Médica e Medicina Intensiva, atuando como 

centro formador de médicos especialistas. 

 

3 DO LOCAL DE PRESTAÇÃO 

A prestação do serviço será realizada nas dependências do Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho, situado na Rua Joaquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo CEP: 75805- 

020 Jataí-Goiás-Brasil. 

 

4 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência contratual se inicia na data da sua assinatura, prevista para 12 (doze) meses, 2não podendo 

ultrapassar o prazo de vigência do Termo de colaboração entre FUNDAHC e Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás. 

 

5 ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

 
5.1 Toda manutenção preventiva e corretiva dos instrumentais é de responsabilidade da 

empresa contratada; 

5.2 A empresa deverá fornecer todos os materiais órteses, próteses e materiais especiais, 

instrumentais e equipamentos e a obrigatoriedade de disponibilização de equipe de instrumentadores 

cirúrgicos 24 horas capacitados, para a realização dos procedimentos cirúrgicos sem custos adicionais para 

a Instituição, proporcionais ao quantitativo de cirurgias; 



 

 

5.3 A empresa deverá garantir a disponibilidade dos materiais cirúrgicos para execução de 

procedimentos eletivos e de urgência. Pontuamos que as empresa contratada deverá ter capacidade de 

fornecimento dos produtos contemplados pela Tabela SIGTAP-SUS; 

5.4 A empresa deverá disponibilizar em caráter de locação os equipamentos: Drill, Serra 

Pneumática e Perfurador Pneumático, ficando sob as expensas da CONTRATADA todas as manutenções 

preventivas e corretivas necessárias; 

5.5 Materiais descartáveis e implantes estéreis pelo fabricante: deverão ser entregues 

diretamente no Centro Cirúrgico; 

5.6 Materiais cirúrgicos e instrumentais: deverão ser entregues na Central de Material e 

Esterilização CME para processamento dentro do prazo estabelecido, onde deverá ser realizada a 

conferência de todo o material entregue, bem como a rotulagem e identificação do mesmo, conforme 

informações constantes no mapa cirúrgico, tais como: nome do paciente, prontuário, nome e horário da 

cirurgia e cirurgião. O fornecedor deverá em conjunto com a CME, registrar a entrega e devolução de 

todos os materiais em documento específico da Instituição; 

5.7 A empresa deverá cumprir com os prazos de entrega dos materiais e antever a 

comunicação de qualquer imprevisto que venha ocorrer ainda dentro do prazo de fornecimento. Em caso 

de descumprimento dos horários de entrega dos materiais, estabelecidos pela Contratante, a mesma 

poderá recusar a entrega fora do horário e diante de recorrências, a empresa contratada, podendo ser 

notificada e ainda ser rescindido o contrato, sem prejuízos a Contratante; 

5.8 A empresa deverá fornecer instrumentais e equipamentos em devidas condições de uso 

e garantir sua manutenção e/ou substituição quando necessário, sem qualquer ônus para a contratante; 

5.9 Todos os implantes e instrumentais devem ser entregues em condições adequadas de 

armazenamento, em caixas apropriadas para esterilização, com especificações que facilitem o 

armazenamento e integridade dos materiais; 

5.10 A empresa deverá fornecer as caixas com material completo para as cirurgias, cujos 

implantes deverão ter tamanhos, numerações e quantidades necessárias para a realização da cirurgia; 

5.11 Quando os materiais e as órteses Próteses e Materiais Especiais - OPME não atenderem 

às especificações técnicas ou apresentarem qualquer não conformidade, o produto será devolvido ao 

fornecedor, para as devidas correções; 

5.12 No caso de cirurgias eletivas, a CONTRATADA deverá disponibilizar o instrumentador 

cirúrgico, que deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto da 

cirurgia e realizar a conferência do material sob sua responsabilidade. Caso identifique qualquer 

eventualidade com o material solicitado para a cirurgia, deverá notificar imediatamente a Supervisão 

imediata do Centro Cirúrgico e/ou o cirurgião; 

5.13 O instrumentador cirúrgico contratado pela CONTRATADA deverá acompanhar o 

processo de limpeza, realizando a montagem e conferência de todos os itens que compõem as caixas de 

sua empresa. Garantindo que todos os instrumentais e os materiais que ficam consignados estejam 

completos, assumindo a responsabilidade caso não ocorra a devida conferência levando a 

incompatibilidade de itens recebidos e devolvidos 

5.14 Após a utilização do material ou implante em ato cirúrgico, a empresa será comunicada 

via e mail, para emissão da nota fiscal após ao recebimento do comunicado, constando o nome do 

paciente, prontuário, data da cirurgia, nome do médico cirurgião, código do procedimento e OPME, 

conforme tabela SUS e itens utilizados; 



 

 

5.15 A prestação do serviço pela equipe técnica de apoio (se disponibilizada), deverá atender 

ao disposto nas Legislações vigentes, e na Norma 2, bem como as normas internas da CONTRATANTE, com 

destaque para as normas de biossegurança, protocolos segurança do paciente, sem prejuízo de outras 

que venham a viger; 

5.16 A equipe técnica de instrumentadores cirúrgicos deverá atuar conforme a Resolução 

COFEN 214/1998, contribuir na sua competência para a qualidade e segurança da assistência prestada 

aos pacientes, bem como participar do protocolo de cirurgia segura; 

5.17 empresa deverá responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu representante, 

das normas de segurança, conduta e disciplina determinadas pela instituição e responder por quaisquer 

danos pessoais ou materiais causados por seus empregados, nas dependências da contratante, se couber; 

5.18 A empresa deverá garantir que seus empregados compareçam à Instituição devidamente 

uniformizados e portando crachá de identificação, se couber; 

5.19 Pagamento: Considerando que o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho realiza 

o pagamento de OPME com recursos do Termo de Colaboração e não com o repasse do SUS mediante a 

aprovação da Autorização de Internação Hospitalar - AIH e seus respectivos materiais, o pagamento poder 

ser realizado em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal e documentos comprobatórios; 

5.20 A empresa Contratada deverá realizar a análise periódica da conferência de pagamento 

dos materiais faturados, onde, o prazo estipulando, será de até 90 (noventa) dias posterior ao envio da 

nota fiscal, para comunicar qualquer inconsistência de pagamento; 

5.21 Regularidade Fiscal: para que os pagamentos sejam efetivados a empresa Credenciada 

deverá estar com sua regularidade fiscal em dia (Receita Federal, TST, FGTS, Estado e Município); 

5.22 As caixas cirúrgicas contempladas na contratação devem ficar disponíveis em tempo 

integral na unidade, considerando a imprescindibilidade destas em casos de urgência. As entregas de tais 

caixas devem ser realizadas em até 48 horas antes do início da sua data de fornecimento. 

 
6 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Item Descrição Qtd 

 

 
01 

Serra/Perfuradora Óssea (Drill) Perfurador ósseo: Pneumático, canulado e 
autoclavável. Opção Reversa. Com velocidade de trabalho no mínimo de 0 a 1.000 
RPM e acionamento progressivo através de gatilho ou pedal. Mandril de aperto 
rápido e com ajuste de no mínimo 0 a 6,5 mm, para brocas. Mandril de alto torque 
com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas. 

 

 
05 

 
 

02 

Furadeira elétrica canulada autoclavável para ortopedia: RPM de 0 a 4500 
(variável e reversível), voltagem: 220volts, velocidade variável, sentido de rotação 
reversível, ergonômica, cabo emborrachado, compacta, leve (0,95kg) 
autoclavável, cânula de 3,5mm ou 3,7mm (diâmetro interno) mandril cromado 
(+chave cromada) ou mandril de aperto rápido (não usa chave) cabo elétrico com 
isolamento em silicone, resistente a altas temperaturas. uso ortopédico. 

 
 

02 

 
03 

Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e 
autoclavável. Turbina motora com capacidade mínima de 14.000 CPM e com 
acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Deve possuir sistema de 
trava de segurança. 

 
01 

04 Motor Drill elétrico 01 

05 Motor Drill pneumático 01 

06 Kit instrumentais básicos para cirurgia de bucomaxilo facial 01 
 



 

 

 
 

7 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quantidade 
aproximada 

mensal 

Quantidade 
Estimada 

anual 

Placa bloqueada de rádio distal + parafusos 4 48 

Placa bloqueada de úmero proximal + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de úmero distal + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de tíbia distal + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de clavícula + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de tíbia proximal em L direita e esquerda + parafusos 6 72 

Placa bloqueada de cotovelo para fixação ortogonal + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de 3,5 mm + parafusos 15 180 

Placa bloqueada de fêmur distal + parafusos 5 60 

Placa bloqueada de calcâneo 10 120 

   

Caixa de Haste intramedular bloqueada de úmero (haste + parafusos) 2 24 

Caixa de Haste intramedular bloqueada de fêmur (haste + parafusos) 8 96 

Caixa de haste intramedular bloqueada de tíbia (haste + parafusos) 12 144 

Caixa de haste intramedular – bloqueio cefálico - PFN curto e longo  
(hastes + parafusos) 

12 144 

Caixa haste intramedular bloqueada de fêmur retrógrada (haste + 
parafusos) 

5 60 

   

Caixa de parafusos canulados de 7,0mm (parafusos + instrumental) 20 240 

Caixa de parafusos canulados de 4,5 mm (parafusos + instrumental) 30 360 

Caixa de parafusos de hebert (parafusos + instrumental) 30 360 

   

Placa de compressão 4,5 mm (DCP) 10 120 

Placa de 1/3 tubular 4,5mm (inclui parafusos) 10 120 

Placa de compressão dinâmica 4,5 mm estreita (inclui parafusos) 10 120 

Placa de compressão dinâmica 4,5 mm larga (inclui parafusos) 10 120 

Placa reta maleável (inclui parafusos) 5 60 

Placa em L 4,5 mm lado direito/esquerdo (inclui parafusos) 18 216 

Placa em T 4,5 mm (inclui parafusos) 10 120 

Parafuso cortical 4,5mm 200 2400 

Parafuso esponjoso 6,5 mm rosca total 100 1200 

Parafuso esponjoso 6,5 mm rosca 32 100 1200 

Acessórios mínimos: 01 caixa de esterilização; 04 brocas com diâmetro de no mínimo 5,0 mm 
aproximadamente; 04 lâminas; 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido 
medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e 
indispensáveis ao funcionamento do equipamento. 

 
Deve possuir: O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado 
de Goiás por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante (indicar nome, CNPJ, e endereço da 
empresa); Garantia mínima de 12(doze) meses e treinamento dos profissionais para uso do 
equipamento durante o período de garantia.; Registro na ANVISA do equipamento; registro da ANVISA 
do fabricante; certificado de boas práticas de fabricação; informar marca / modelo do equipamento; 
Drill. 



 

 

Arruela lisa 4,5mm / 6,5 mm / 7,0 mm 60 720 

Placa de 4,5mm de apoio condilar (inclui parafusos) 5 60 

Parafusos maleolares 15 180 

Placa 1/3 tubular 3,5 mm (inclui parafusos) 20 240 

Placa de compressão dinâmica 3,5 mm (inclui parafusos) 45 540 

Placa de reconstrução 3,5 mm (inclui parafusos) 25 300 

Placa em L 3,5 mm lado direito / esquerdo (inclui parafusos) 25 300 

Placa em T 3,5 mm (inclui parafusos) 25 300 

Placa para calcâneo (inclui parafusos) 10 120 

Parafuso cortical 3,5mm 400 4800 

Parafuso esponjoso 4,0mm 200 2400 

Arruela lisa 3,5 mm  20 240 

Arruela lisa 4,0 mm   

   

Placa DHS 135 (Inclui parafuso deslizante) 5 60 

Placa DCS 95 (Inclui parafuso deslizante) 5 60 

Parafuso esponjoso 6,5mm 10 120 

Parafuso Cortical 4,5mm 50 600 

Placa Trevo 4,5mm (inclui parafusos) – úmero proximal 10 120 

Placa de mini/micro fragmentos reta (inclui parafusos) 5 60 

Placa de mini/micro fragmentos em L direito e esquerdo (inclui 
parafusos) 

5 60 

Placa de mini/ micro fragmentos em T (inclui parafusos) 5 60 

Parafusos mini/ micro fragmentos 15 180 

   

Fio de aço (todas espessuras disponíveis no mercado)   

Fio de Kirschner 1,0 mm 80 960 

Fio de Kirschner 1,5 mm 200 2400 

Fio de Kirschner 2,0 mm 200 2400 

Fio de Kirschner 2,5 mm 150 1800 

Fio de Kirschner 3,0 mm 15 180 

Fio de Kirschner 3,5 mm 15 180 

Fio de Kirschner 4,0 mm 15 180 

   

Fixador externo linear (todas números disponíveis no mercado) 30 360 

Fixador externo de Cooles (punho) 10 120 

Fixador externo circular e semicircular – Ilizarov (inclui pinos de Shanz + 
fios lisos e olivados) 

5 60 

Mini Fixador externo 3 36 

Caixa de fixador externo Tubo a tubo 5 60 

   

Ancoras (todos números disponíveis no mercado) 200 2400 

Prótese de cabeça de radio 4 48 

Cimento ósseo ortopédico 4 48 

Lâmina de Shaver de partes moles 120 1440 

Lamina de Shaver para osso 120 1440 

Caixa de parafuso de interferência (inclui parafusos + Instrumental) 120 1440 

Equipo de irrigação para artroscopia 120 1440 

   

Placa especifica de titânio para mini ou micro fragmentos (inclui 5  



 

 

parafusos) 

Placa de reconstrução de titânio para fratura de mandibula (inclui 
parafusos) 

5  

Parafuso titânio fenda cruz sistema bucomaxilo facial 20  

Microplaca tela de titânio para órbita 5  

Broca para bucomaxilo facial (todas números disponíveis no mercado) 5  

Fio de aço para bucomaxilo facial (todas números disponíveis no 
mercado) 

5  

   

Broca Drill diamantada 5  

Broca Drill cortante 5  

   

Instrumentador dia integral todos os dias 1  

Instrumentador noturno sobreaviso todos os dias 1  

8 DISPOSIÇÕES GERAIS / ASPECTOS LEGAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / 

HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 
As empresas deverão garantir a segurança, confiabilidade e qualidade dos equipamentos 

fornecidos (locados), uma vez que são considerados equipamentos críticos, que oferecem riscos a 

pacientes e usuários em caso de falha. O certificado de calibração e manutenção preventiva é um 

documento que pode ser requerido por familiares, vigilância e até mesmo judicialmente em casos de 

eventos adversos causados pelo uso destes equipamentos. As empresas então, deverão disponibilizar os 

laudos dos equipamentos (Perfuradores Pneumáticos, Drill e Serras), para que o serviço de engenharia 

clínica, possa validar a utilização dos equipamentos; 

Os materiais fornecidos, deverão possuir registro na ANVISA; 

Em relação a segurança do trabalhador para realização de atividades no HEJ são necessários: 

• Apresentação de cartão de vacina completo (NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

EM SERVIÇOS DE SAÚDE); 

• Apresentação de Atestado de Saúde ocupacional (ASO) NR 7 (PROGRAMA DE CONTROLE 

MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); 

• Apresentação de Ficha de EPI NR 6 (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI); 

• Participação em Treinamento Introdutório NR-01 (DISPOSIÇÕES GERAIS e 

GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS). 

• A contratada é responsável em fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI's para seus colaboradores. 

 
7.2 ASPECTOS LEGAIS 

 
Em relação aos equipamentos a serem locados: Perfuradores, Drill e Serras Pneumáticas: 

• RDC 02 de 2010- fala do plano de gerenciamento de tecnologia dos equipamentos: “de 

modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, 

desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final”. 

• NBR 15943-2011- fala do programa de gerenciamento de equipamentos nos Serviços de 

Saúde, de “modo a garantir rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e desempenho dos 

equipamentos 



 

 

 

NR's. 

• Os colaboradores da contratada tem que atender todas as Normas Regulamentadoras 

 

7.3 HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 
As empresas proponentes deverão apresentar Alvará da Vigilância Sanitária, Registro dos 

Materiais e equipamentos a serem fornecidos junto à ANVISA e Atestado de Capacidade Operacional. 

 

9 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
O pagamento será realizado pela Contratante, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após 

a apresentação e aceite da nota fiscal. A apresentação da nota fiscal deverá ser precedida de relatório de 

prestação de serviço e demais documentos legais necessários para encaminhamento para pagamento. Os 

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

 
 
 
 

Jataí, 03 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. JULIANO OLIVEIRA ROCHA 

Diretor Técnico – HEJ 

CRM/GO: 23596 

PAULO DE TARSO F. CASTRO 

Diretor Geral – HEJ 

CRA/GO: 6-492 
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