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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1 - OBJETO: 
 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de processamento e esterilização dos 

produtos termo sensível pelo processo validado de Esterilização por Óxido de Etileno. Os 

produtos/serviços deverão ser entregues nas dependências do Centro de Referência em 

Oftalmologia (CEROF-UFG), localizado na Av. Primeira Avenida, s/n, Setor Leste 

Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020. 

 
1.1 Relação do Material 

 
Material Quantidade/Mês 

Cassete Constellation 35 unidades 

Cassete Laureat 35 unidades 

Cassete Infinit 35 unidades 

Kit Mangueira  80 unidades 

Kit Trocatter  80 unidades 

Ponteira de Endolaser 80 unidades 

Ponteira VVPP 80 unidades 

Ponteira de Iluminação 80 unidades 

Kit de Óleo de Silicone 80 unidades 

Pinça de Macula  12 unidades 

Caneta do  Endocalterio 04 unidades 

Cabo do Endocalterio  04 unidades 

Lente Irrigada (lentinha) 04 unidades 

Caneta para marcação 25 unidades 

Protetor escleral  12 unidades 

Trépanos com suporte  06 unidades 

Mascara laríngea  04 unidades 

Saco Plástico 30L 80 unidades 

Saco Plástico 01 kg/L/250un. 01 kg 
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2 – JUSTIFICATIVA: 
 
Propiciar o bom andamento dos serviços deste Hospital, garantindo um processo de 

esterilização adequado e confiável. A continuidade do referido serviço torna-se indispensável, 

pois sem esterilização não poderá haver atendimento.  

 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1 - Garantir a adequada prestação de serviço de forma, 03 (três) dias por semana; 

7.2 - A localização exata da retirada e entrega dos materiais será indicada quando da solicitação 

do serviço, sendo que à CONTRATADA cabe a total responsabilidade quanto ao correto 

atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações, com funcionário. 

Devidamente identificado, bem como quanto ao transporte dos materiais, desde a retirada dos 

materiais até seu retorno final; 

7.3 - A retirada dos materiais a serem esterilizados deverá ser feita, nos dias de segunda, quarta 

e sexta-feira, das 08h00min (oito horas) às 09h00min (nove horas). Sendo realizada a entrega 

dos mesmos estéreis em dupla embalagem nos mesmo horário da coleta. Os horários e dias 

poderão ser alterados em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA quando 

necessário; 

7.4 - A CONTRATADA deverá dispor de plano contingencial caso haja imprevisto no processo 

de esterilização dos instrumentais da CONTRATANTE; 

7.5 - A CONTRATADA deverá realizar o transporte dos materiais, objetos do processo de 

esterilização, dentro do preconizado, conforme legislação vigente RESOLUÇÃO – RDC 

ANVISA Nº15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, em recipiente(s) próprio(s), com equipe treinada 

e qualificada, seguindo as normas vigentes de segurança e transporte, temperaturas específicas 

exigidas para os produtos, em veículo limpo, com cobertura protetora para a carga, de forma que 

mantenha a integridade do produto, devendo ser livre de fretes, taxas, ou qualquer outro encargo 

que possa influenciar no valor; 

7.6 - Os produtos para saúde devem ser transportados por veículos de uso exclusivo para este 

fim. Quando o veículo de transporte de produtos para saúde for o mesmo para produtos 

processados e produtos ainda não processados, a área de carga do veículo deve ser fisicamente 

dividida em ambientes distintos com acessos independentes e devidamente identificada; 

7.7 - A CONTRATADA deverá realizar a limpeza e desinfecção de todos os produtos antes do 

processo de esterilização; 
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7.8 - Quando da entrega os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. 

Serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens, devendo 

constar na Nota Fiscal de prestação de serviço a numeração dos lotes e data de validade 

dos objetos entregues, sendo que a CONTRATADA terá inteira responsabilidade sobre a 

integridade dos materiais que estiverem aos seus cuidados, desde o momento da retirada, até a 

devolução, através do recebimento, por profissional autorizado do CEROF-UFG. No caso de 

perdas, danos ou avarias nos artigos sob seus cuidados, a CONTRATADA fica obrigada a 

restituí-los; 

7.9 - A empresa processadora deverá utilizar embalagens que garantam a manutenção da 

esterilidade do conteúdo, bem como a sua transferência sob técnica asséptica, estar regularizadas 

junto à ANVISA. Não é permitido o uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, papel 

manilha, papel jornal e lâminas de alumínio, assim como as embalagens tipo envelope de 

plástico transparente não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização; 

7.10 - É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à 

esterilização por meio de rótulos ou etiquetas; 

7.11 - O rótulo dos produtos para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e 

afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o 

momento do uso; 

I – nome do produto; II - número do lote; III - data da esterilização; IV - data limite de uso; V 

- método de esterilização; VI - nome do responsável pelo preparo. 

7.12 - Todos os produtos esterilizados serão recebidos e conferidos por profissional autorizado 

do CEROF-UFG. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos na esterilização serão 

rejeitados, obrigando-se a CONTRATADA a refazer o processo, sem prejuízo e/ou ônus 

adicional ao CEROF-UFG; 

7.13 - A CONTRATADA deverá encaminhar os resultados dos laudos de controle de qualidade 

em todos os lotes de esterilização, incluindo a cromatografia; 

7.14 - A CONTRATADA estará ciente que poderá ser supervisionada pela equipe do CEROF-

UFG, sem aviso prévio; 

7.15 - Em caso de quebra ou defeito de artigos médicos hospitalares, durante o processamento de 

materiais a manutenção técnica corretiva será de responsabilidade da CONTRATADA, sem 

ônus para a CONTRATANTE; 

7.16 - A CONTRATADA deverá notificar por escrito com antecedência de 72 horas sob 

qualquer alteração de horários e deixar o telefone disponível, caso seja necessário. 

7.17 - Dispor de um sistema de informação automatizado com registro do monitoramento e 
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controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, testes químicos e biológicos, 

minimamente, obedecendo a RDC nº 15; 

7.18 - Realizar o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade, 

por meio de indicadores biológicos; 

7.19 - Manter o arquivamento dos registros necessários, de forma a garantir a sua 

rastreabilidade, em conformidade com o estabelecido em legislação específica, por um prazo 

mínimo de cinco anos e nas dependências da CONTRATANTE, para efeitos de inspeção 

sanitária; 

7.20 - A CONTRATADA deverá fornecer toda e qualquer informação solicitada, inerente aos 

serviços prestados; 

7.21 - A empresa passará por qualificação e validação semestralmente e/ou quando houver 

necessidade; 

7.22 - Os processos deverão ser validados pela CCIH do CONTRATANTE; 

7.25 - Garantir a prestação de serviços por meio de seu corpo de profissionais, devidamente 

qualificados e habilitados, responsáveis absolutos pela execução de seus atos profissionais e que 

estejam inscritos em seus respectivos Conselhos de Classe. É obrigatório para a realização dos 

serviços que os profissionais enfermeiros sejam especialistas em CME. 

 
4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 - Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 

4.2 - Inspecionar os equipamentos e materiais disponibilizados pela CONTRATADA para 

prestação dos serviços; 

4.3 - Atestar a prestação dos serviços realizados e realizar o pagamento das faturas no prazo de 

até 15 (quinze) dias da apresentação; 

4.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços; 

4.5 - Comunicar à CONTRATADA qualquer fato que implique no ajuste do valor da fatura ou 

que inviabilize a atestação da prestação do serviço; 

4.6 - Fiscalizar a execução a execução do contrato; 

4.7 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 

4.8 - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes 

acesso as suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os 

empregados da CONTRATADA e cumprindo as obrigações estabelecidas no contrato; 
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4.9 - Manter a CONTRATADA informada a respeito de quaisquer mudanças nos horários de 

funcionamento e/ou rotina de serviço, bem como escala de funcionários que trabalharão fora do 

expediente normal.  

 
 
5 – DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 
 
5.1. Não conter rasuras ou emendas; 

5.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

5.3. Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a obedecer à 

discriminação do objeto; 

5.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

 5.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais 

prevalecerão os unitários; 

5.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) uteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

5.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

5.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

5.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

5.9. A proposta deve ser apresentada dentro da planilha orçamentaria anexa, a mesma 

pode ser solicitada ao setor de compras. 

 
6 – JULGAMENTO 
 

6.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 
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7 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 
7.1. Os serviços ora cotados serão prestados para o Centro de Referência em 

Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 

7.2. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

7.3. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, 

dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

7.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão; 

7.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F (Autorização 

de Fornecimento); 

7.5 A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento de 

material extra caso seja necessário; 

7.6 A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o serviço 

a ser executado. 

 

8- DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

por igual período. 


