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

1. OBJETO 
 Constitui objeto do presente termo de referência para a Contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de (LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: PP-P-M-G, LUVAS 
CIRURGICA ESTÉRIL TAM: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, LUVAS NITRILICA SEM PÓ TAM: P - M - 
G).  
 O serviço a ser contratado compreende o fornecimento de todos os produtos 
solicitados para atendimento aos pacientes atendidos pelo Hospital Estadual de Jataí 
Dr.Serafim de Carvalho. 

2- OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Trata-se da contratação de empresa especializada no fornecimento de LUVAS 
CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTO, para uso médico e de enfermagem no atendimento aos 
pacientes internados e do ambulatório do Hospital Estadual de Jataí Dr Serafim de 
Carvalho; bem como atendimento das demandas dos pacientes encaminhados dos 
Programas Municipais de Saúde (SADT). 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 A contratação se faz necessária para garantir a realização integral de todos 
atendimentos aos pacientes atendidos pelo Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 
Carvalho - HEJ, visando o cumprimento do Termo de Colaboração nº001/2020. 

 Este hospital é contratualizado com o Sistema Único de Saúde – SUS para prestar 
assistência médica de média complexidade aos pacientes do município de Jataí, da Regional 
de Saúde Sudoeste II e de toda demanda encaminhada através da Regulação Estadual de 
Saúde. 

O HEJ dispõe de assistência hospitalar especializada Emergencista, Cirurgia geral, 
Cirurgia vascular, Ortopédica, Clínica Médica, Infectologia, Pediatria, Nefrologia, Intensivista, 
Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Psiquiatria, Cardiologia, Radiologia, 
Pneumologia e Anestesiologia. 

A unidade atende a pacientes com suspeita e diagnosticados com COVID 19, bem 
como outras doenças infecciosas, a contratação para fornecimento das luvas, é essencial 
para a proteção dos colaboradores e pacientes desta instituição. 

Portanto, as justificativas apresentadas acima comprovam a necessidade da 
realização deste contrato. 

 

4- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS  
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As quantidades foram definidas com base no histórico de consumo mensal 
registrados no sistema SOULMV acrescido de margem de segurança para que não haja 
desabastecimento para os 12 meses subsequentes a vigência do contrato. 

A empresa deverá apresentar orçamento para atender a seguinte solicitação: 

Item Descritivo Und. Qde. 
Anual 

1 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 6.0 PAR 36.000 

2 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 6.5 PAR 36.000 

3 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 7.0 PAR 36.000 

4 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 7.5 PAR 36.000 

5 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 8.0 PAR 36.000 

6 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - 8.5 PAR 36.000 

7 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UND) - G CX 18.000 

8 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UND) - M CX 18.000 

9 LUVAS NITRILICA SEM PÓ (CAIXA C/ 100 UND) - P CX 1.200 

10 LUVAS NITRILICA SEM PÓ (CAIXA C/ 100 UND) - M CX 1.200 

11 LUVAS NITRILICA SEM PÓ (CAIXA C/100 UND) - G CX 1.200 

12 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UND) - PP  CX 3.500 

13 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL (CAIXA C/ 100 UND) - P CX 18.000 

4.1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1- A entrega dos produtos solicitados (LUVAS CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTO) deverá 
ser cumprida no prazo máximo de até 07 (sete) dias contados da data de envio do pedido de 
fornecimento, acondicionados em suas embalagens originais, sem avarias, dentro das 
condições de armazenamento e transporte exigidas. 

4.2- Os materiais devem estar em sua embalagem original, com identificação completa em 
língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro no Ministério 
da Saúde, nome e endereço do fabricante. 

4.3- Não serão aceitos produtos com validade inferior a 12 (doze) meses, contados a partir 
de seu recebimento pelo HEJ. 

4.4- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 
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4.5- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.7- A empresa vencedora deverá efetuar a entrega do material no prazo e local 
especificados neste Termo de Referência e no edital de divulgação, em conformidade com as 
especificações, em perfeitas condições de uso, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 
de garantia ou validade. 

4.8- A empresa vencedora deverá apresentar certificado de registro junto ao Ministério da 
Saúde (ANVISA) ou publicação completa no Diário Oficial da União, com despacho da 
concessão do registro, 

4.9- A marca das LUVAS, bem como sua forma de apresentação não poderá ser alterada 
durante toda a vigência do contrato,  

4.10- 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. 

4.11- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.12- Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto da 
presente contratação. 

4.13- Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

4.14- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

4.15- Manter, sob as penas da lei, sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos do 
HEJ de que venha tomar conhecimento ou ter acesso ou que venha a ser-lhe confiados 
sejam relacionados ou não com o objeto contrato. 

4.16- Manter seus empregados, quando nas dependências do HEJ, devidamente 
identificados com crachá subscrito pelo fornecedor, no qual constará, no mínimo, sua razão 
social, nome completo do empregado e fotografia 3x4. 
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4.17- Comunicar à contratante, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias quaisquer 
alterações ocorridas no contrato social mediante apresentação de documentos 
comprobatórios. Comunicar, também, imediatamente, qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros meios necessários para recebimento de correspondência. 

4.18- Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo HEJ, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente, bem como dar ciência a esta instituição imediatamente e por 
escrito de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da contratação. 

4.19- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos por ela devidos, não 
transfere a responsabilidade do pagamento à Administração do HEJ, nem poderá onerar o 
objeto deste Termo de Referência; 

5. LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 
 Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho- HEJ - Rua Joaquim Caetano, 
Nº1876, Bairro Divino Espírito Santo, CEP: 75.804-040 Jataí- Goiás- Brasil 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 7.1 - Os insumos deverão ser entregues para o HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. 
SERAFIM DE CARVALHO; localizado à Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, 
CEP: 75.804-040, Jataí– GO. 
 
 7.2 - As mudanças dos produtos utilizados pela CONTRATADA devem ser aprovadas 
pelo CONTRATANTE. 
 
 7.3 - A CONTRATADA deverá seguir todas as especificações técnicas adotadas pela 
saúde, quaisquer que sejam. 

 7.4 - Deverão estar inclusos nos preços todas as despesas incidentes de entrega, e 
transporte dos insumos. 
 
 7.5 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implicará a redução ou exclusão 
da responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 7.6 – A CONTRATANTE, não se obriga a adquirir todo o quantitativo previsto no 
contrato. 

 
8.  PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, mensalmente, em até 30 (trinta) 
dias após a apresentação e aceite da nota fiscal. 
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 A apresentação da nota fiscal, deverá ser precedida das documentações legais 
necessárias para encaminhamento do pagamento. 

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. 

 
O fornecimento de insumos deverá estar de acordo com esse termo de referência. 

 
Jataí, 07 de dezembro de 2021. 

 
 

Dhionatan Pereira Barbosa 
Supervisor de almoxarifado do HEJ 

 
 


