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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços medicos oftalmológicos para gerir,

coordenar e executar atividades no projeto “Um Novo Olhar”, realizado pelo Centro de

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

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

2 – JUSTIFICATIVA:

A contratação faz-se necessária para garantir o desenvolvimento das atividades do Projeto Um

Novo Olhar. A cegueira e considerada um problema de saúde pública e somente nas últimas

decadas vem recebendo das autoridades de saúde um tratamento diferenciado no sentido de

minimizar sua magnitude e impacto.

Oftalmologia e uma especialidade medica complexa, altamente tecnológica e muitas vezes de

difícil acesso. Somando as dificuldades pre-existentes, as novas restrições impostas pela atual

pandemia, aumentou ainda mais a demanda reprimida, seja na saúde pública, suplementar ou

particular.

No âmbito socioeconômico, a cegueira constitui um elevado ônus para a comunidade e o país,

já que interfere na integração e participação comunitárias das pessoas afetadas, representando

tambem uma limitação da produtividade e da capacidade de trabalho.

Cerca de 80% dos casos de cegueira no mundo são evitáveis ou curáveis com a tecnologia atual,

sendo a principal causa de cegueira reversível a catarata, tratada com a cirurgia de facectomia e

implante de lente intraocular. Constitui um grave problema de saúde pública no Brasil e deve se

tornar ainda maior com o envelhecimento da população esperado nos próximos anos.

A cegueira por catarata incapacita o indivíduo precocemente, aumenta sua dependência, reduz

sua condição social e o aposenta precocemente. No entanto, esta cegueira e curável. A

restauração da visão pela cirurgia de catarata produz benefícios econômicos e sociais para o

indivíduo, sua família e comunidade.

O Projeto “Um Novo Olhar” tem como foco principal o tratamento da catarata por meio da
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cirurgia de facoemulsificação com implante de lente intraocular, sendo financiado a partir de

duas emendas de bancada, na qual a contraprestação de serviço e a realização de

aproximadamente 4.500 cirurgias de catarata distribuídas em 30 cidades polo abrangendo todo

o estado.

Alem de executar as cirurgias, consta no projeto a avaliação previa dos pacientes selecionados,

a correta referência após avaliação medica especializada, seleção dos pacientes que serão

submetidos a cirurgia de catarata, exames pre-operatórios específicos, realização das cirurgias,

seguimento pós operatório, resolução de complicações e posterior alta com prescrição dos

óculos.

3 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1. Supervisionar a execução das atividades de assistência oferecidas pelo projeto
“Um Novo Olhar”, comunicando a coordenação sobre providências cabíveis
quanto às condições de funcionamento, aparelhagem, equipamentos, insumos,
abastecimento medicamentoso e recursos humanos necessários ao fiel
cumprimento dos atendimentos clínicos e cirúrgicos;

3.2. Gerir as atividades da equipe, controlando os índices e a performance operacional
dos atendimentos. Realizar análise crítica dos índices propondo melhorias no
processo de atendimento alem de acompanhar o desempenho e desenvolvimento
das metas estabelecidas;

3.3. Organizar e gerenciar equipes medica e administrativas;
3.4. Elaborar e acompanhar o plano de atendimento clínico e das cirurgias propostas;
3.5. Atuar na elaboração e execução das atividades itinerantes relacionadas ao projeto;
3.6. Representar os profissionais atuantes junto a coordenação do projeto “Um Novo

Olhar”;
3.7. Realizar revisão dos prontuários específicos do projeto, assim como assegurar o

controle de qualidade dos exames realizados, como biometria, e das escolhas das
lentes intraoculares;

3.8. Assegurar estrategias com os gestores locais dos municípios relacionados para a
execução do atendimento clínico assim como do atendimento cirúrgico e
seguimento pós-operatório dos pacientes participantes do projeto;

3.9. Construir, aplicar e supervisionar os protocolos clínicos e cirúrgicos necessários
para execução do projeto, garantindo segurança para os pacientes e profissionais
envolvidos;

3.10. Da Carga horária:
- O cumprimento mínimo da carga horária semanal e de 20 horas, porem, seu
horário deverá ser adequado às demandas das atividades realizadas de forma
itinerante, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno, em todos os dias da
semana (segunda à domingo), enquanto perdurar o Projeto e Contrato.
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4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de
Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

4.2. Cumprir as obrigações do instrumento contratual, devendo executá-las
diretamente, ficando vedado transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto
do contrato, assim como não será admitida a sub-contratação, sob qualquer
pretexto ou alegação;

4.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas e todas as condições de qualificação e habilitação exigidas
no termo de referência;

4.4. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos metodos executivos que fujam às especificações do
termo de referência;

4.5. A CONTRATADA se compromete a prestar todas as informações pertinentes à
CONTRATANTE no que tange aos serviços propostos;

4.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente;

4.7. A CONTRATADA se obriga a zelar e cuidar da integridade de todos os
equipamentos e insumos disponibilizados pelo CONTRATANTE;

4.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do Projeto;
4.9. Encaminhar a Coordenação Geral do Projeto, a escala de profissionais que atuou

na prestação dos serviços referente ao mês anterior e do mês subsequente, o
relatório de atendimentos clínicos e cirúrgicos, o relatório de movimentação de
estoque;

4.10. Emitir mensalmente os Relatórios de Produção e as Notas Fiscais referentes aos
serviços prestados;

4.11. Respeitar a imagem da CONTRATANTE, interna e externamente, não praticando
qualquer ato eventualmente causador de ferimento à imagem do
CONTRATANTE como um todo;

4.12. Manter, durante toda a vigência e execução do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas, bem como a capacidade tecnica operativa.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

5.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por
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ela propostas sejam as mais adequadas;
5.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o

exato cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermedio
do Fiscal, do substituto e de seus assistentes, aos quais competirá fazer o
acompanhamento da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando
eventuais pendências, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE ou ate mesmo pela CONTRATADA, bem como não
permitindo a execução de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em
desacordo com os termos acordados;

5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos;

5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6 – DA PROPOSTA

A proposta deverá ser apresentada de maneira a:

6.1. Não conter rasuras ou emendas;
6.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante

legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa;
6.3. 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;

6.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais;
6.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais
prevalecerão os unitários;

6.5. 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;

6.6. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da
prestação dos serviços;

6.7. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de
conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de referência.

7 – HABILITAÇÃO TÉCNICA

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

7.1. Atestado de capacidade tecnica da empresa expedido por pelo menos, um cliente
(pessoa jurídica de direito público ou privado), que comprove ter executado
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serviços equivalentes ao objeto deste Termo de Referência;

8 - JULGAMENTO

8.1. 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 criterio
de menor preço global.

9 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços ora cotados serão prestados para o Centro de Referência em Oftalmologia da

Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás;

9.1. Cumprir os prazos de execução dos serviços;
9.2. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem

como, dos seus procedimentos e tecnicas empregados;
9.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão;
9.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F

(Autorização de Fornecimento);
9.5. A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento

de material extra caso seja necessário;
9.6. A empresa deve apresentar atestado de capacidade tecnica condizente com o

serviço a ser executado.

10. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do instrumento contratual será de 06 (seis) meses, podendo ser renovado

por igual período, enquanto perdurar as atividades do projeto.




