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1. DO OBJETO      

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em gerenciamento, processamento, rastreabilidade, com fornecimento
de equipe especializada, instrumentais, insumos e seus correlatos, para atendimento dos Núcleos
das Centrais de Materiais Esterilizados (NUCME), do po classe II, para atender as necessidades do
Hospital de Base do Distrito Federal, Hospital Regional de Santa Maria e das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA`s) de Sobradinho, Núcleo Bandeirante, São Sebas ão, Samambaia, Ceilândia e
Recanto das Emas, de acordo com as especificações e demais condições constantes neste Elemento
Técnico.

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. O Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF desenvolve
a vidades de gestão na área da saúde prestando assistência qualificada e assegurando a qualidade
do atendimento à população.

2.2. Em 2019 além de gerir o Hospital de Base, o IGESDF assumiu a gestão do Hospital
Regional de Santa Maria e seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA`s), sendo elas em Sobradinho,
Núcleo Bandeirante, São Sebas ão, Samambaia, Ceilândia e Recanto das Emas. Assim, o IGESDF
realizou um levantamento para atualizar as tecnologias dos serviços prestados por estas Unidades
Hospitalares, visando à melhoria no atendimento.

2.3. Com esse levantamento constatou-se que o Hospital de Base, realiza ao mês, mais de
1.200 procedimentos cirúrgicos de urgência e ele vos, e mais de 2.000 procedimentos ambulatoriais.
No Hospital Regional de Santa Maria, acrescentando as 06 (seis) UPA’s, verificou-se a realização em
média, ao mês, de mais de 600 procedimentos cirúrgicos de urgência e ele vos e mais de 1.000
procedimentos em regime ambulatorial.  
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2.4. A soma dos procedimentos realizados nessas unidades hospitalares, representaram no
ano de 2019, aproximadamente 60.000 mil procedimentos, e esse volume ao longo dos anos vêm
sobrecarregando os NUCME´S, aumentando os custos na produção dos materiais processados, bem
como, nas aquisições de insumos, instrumentais e nas manutenções preven vas e corre vas dos
equipamentos. Cabe destacar que, considerando a velocidade das inovações tecnológicas, os
materiais nessas unidades hospitalares se tornam obsoletos para os padrões de qualidade e
legislações vigentes, necessitando de renovação dos instrumentais com maior frequencia e com isso
aumentando custo.

2.5.  A luz da Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan do mediante polí cas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

2.6. Considerando que a terceirização tem raízes no Decreto-Lei Nº. 200, de 25/2/1967, o
qual, no art. 10, § 7º, recomenda-a nos seguintes termos:

Art. 10. A execução das a vidades da Administração Federal deverá ser
amplamente descentralizada.

§ 7. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o obje vo de impedir o
crescimento desmensurado da máquina administra va, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material das tarefas execu vas,
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato,
desde que exista, na área, inicia va privada suficientemente desenvolvida
e capacitada a desempenhar os encargos de execução (grifo nosso).

2.7. Dessa forma, considerando que as unidades hospitalares em questão, possuem poucos
equipamentos ou equipamentos obsoletos, defasagem no uso de instrumentais, tecnologia
ultrapassada, baixa infraestrutura, e por tratar-se de a vidade meio, sendo portanto, passível de
contratação de serviços especializado que deverá ocorrer de forma ininterrupta, 24 horas por dia, uma
vez que sua interrupção ou descon nuidade pode acarretar em graves prejuízos à saúde dos pacientes
atendidos pelo SUS, conclui-se a necessidade de adotar um novo projeto para as Centrais de Material
Esterilizado, que atenda às necessidades dessas unidades hospitalares e Unidades de Pronto
Atendimento (UPA´s), conforme preconiza a RDC nº 15, de 15 de março de 2012.

2.8. Por fim, considerando o novo modelo de gestão adotado por meio do Instituto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, essa contratação jus fica-se pela essencialidade
dos materiais na prestação dos serviços assistenciais aos pacientes, pois são considerados insumos
estratégicos de suporte às ações de saúde, que têm por finalidade diagnos car, prevenir, curar
doenças ou aliviar seus sintomas.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO    

3.1. Buscamos es mar a capacidade de cirurgias realizadas por dia, o tempo de
esterilização, entre outros fatores necessários para efe vo desempenho de uma central de material
esterilizado.

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Especializado
para Gerenciamento, Processamento e Rastreabilidade de Produtos para Saúde em Centro de Material
e Esterilização (CME), classe II, para atender uma média de 3.200 (três mil e duzentos) procedimentos
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mensais no Hospital de Base do Distrito Federal, atendendo as necessidades deste hospital e das
Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) de Sobradinho, Núcleo Bandeirante, São Sebas ão; e uma
média de 1.600 (um mil e seiscentos) procedimentos mensais no Hospital Regional de Santa Maria,
atendendo as necessidades deste hospital e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) de
Samambaia, Ceilândia, e Recanto das Emas.

4.2. Cada Núcleo de Material e Esterilização Hospitalar, deverá ter sistema zação
informa zada dos processos de esterilização, desde a pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem,
avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento,
reparo, reposição de equipamentos e distribuição para as unidades consumidoras, promovendo a
rastreabilidade dos itens processados através da iden ficação por Radiofrequencia (RFID), permi ndo
a captura automá ca de dados por meio das e quetas eletrônicas que emitem sinais de
radiofrequência para leitores.

4.3. Deverá ser elaborando manual de normas e ro nas, definindo os Procedimentos
Operacionais Padrão – POP, elaborados com base em referencial cien fico atualizado e norma zação
per nente, além da conservação, manuseio, suprimento de equipamentos e controle dos
instrumentais, acessórios, insumos e ar gos do CME e Unidades Satélites, de acordo com as normas
da ANVISA/MS: RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, RDC nº 156, RE nº 2605 e RE nº 2606, todas de
11 de agosto de 2006, RDC nº 08, de 27 de fevereiro de 2009, Informe Técnico nº 01, de fevereiro de
2009, RDC nº 02, de 25 de janeiro de 2010, RDC nº 15 de 15 de março de 2012 e atualizações
posteriores.

 

5. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS

5.1. A empresa vencedora deverá fornecer todos os itens discriminados nos ANEXO A,
ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D, ANEXO E, ANEXO F, ANEXO G a ser implantados no Complexo
Hospitalar: Hospital de Base do Distrito Federal e Hospital Regional de Santa Maria.

5.2. Todos os equipamentos atualmente instalados e u lizados pelos Hospitais
CONTRATANTES serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA por seu uso, manutenção,
calibração e correto manuseio, para a realização de todo processo de esterilização ao longo do
Contrato.

5.3. A empresa CONTRATADA será responsável em implantar os equipamentos descritos
(ANEXO C e D) até sua totalidade máxima descrita, no Hospital de Base e Hospital Regional de Santa
Maria, após aprovação da CONTRATANTE, com as devidas jus fica vas técnicas e de melhoria do
processo, apresentadas pelo CONTRATADO, sem que aja qualquer alteração no valor da fatura
mensal.

5.4. Os insumos e instrumentais listados nos anexos são de uso essencial para
funcionamento dos serviços, devendo a empresa u lizar sua descrição na elaboração de proposta de
preços, considerando que em um primeiro momento os itens atendem ao almejado pelo IGESDF.

5.5. Não fica isenta a CONTRATADA de disponibilizar outros equipamentos que se façam
necessários para a realização harmoniosa dos serviços, bem como, para atender todos os protocolos
estabelecidos pelos órgãos legais responsáveis.

5.6. A CONTRATADA deverá implantar o sistema de rastreabilidade computadorizado dos
serviços realizados nos Núcleos das Centrais de Esterilização no prazo de 30 dias após o início da
prestação dos serviços, podendo ser prorrogável por mais 30 dias.

5.6.1. Será disponibilizado a contratada, os equipamentos atualmente existentes nos Núcleos
de Material Esterilizado do Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria, onde serão
responsáveis pela manutenção, utilização e guarda dos equipamentos. 
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5.6.2. Os equipamentos do IGESDF serão iden ficado e relacionados para entrega a
contratada, onde ao final do contrato deverá devolvê-los em perfeito estado de funcionamento.

 

6. SOFTWARE DE RASTREABILIDADE

6.1. Os Software de rastreabilidade deverão possuir as seguintes funções:

a) Rastreabilidade de todo o processo de esterilização, identificando cliente, caixa, instrumental,
profissional responsável, setores, estoque;

b) Registro de plantão com inserção de anexos;

c) Registro de cautelas, com inserção de anexos, possibilita o ciente realizar o cadastro de nova
cautela via internet;

d) Registro de escala de colaboradores, mapeamento de profissionais por setor através de
relatórios;

e) Registro da produção de material de insumos;

f) Relatório de produção por profissional, por instrumental, po de instrumental, por cliente, por
setor;

g) Ferramenta expansiva para tablet e smartphone (não é aplicativo);

h) Níveis de acesso, super usuário, enfermeiros e técnicos de enfermagem;

 

7. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A prestação dos serviços especializados no gerenciamento e processamento de
produtos para saúde nos Núcleos dos Centros de Materiais Esterilizados (NUCME) deverá ser realizada
nas dependências da CONTRATANTE nos seguintes locais:

a) Hospital de Base do Distrito Federal, situado no SHMS, Área Especial Quadra 101 Bloco A S/N
– Brasília/DF

b) Hospital Regional de Santa Maria, situado à AC 102, Blocos, Conj. A/B/C – Santa Maria –
Brasília/DF.

7.2. Por não haver Núcleo do Centro de Material Especializado nas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA´s), o serviço será prestado nas unidades hospitalares mais próxima, e o material
per nente as a vidades realizadas na unidades será transportado por meio de transporte
especializado, acompanhado de profissional capacitado fornecido pela CONTRATADA, em horário
acordado entre a CONTRATANTE E A CONTRATADA, seguindo todas as normas sanitárias vigentes.

7.2.1. O endereço Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) encontra-se relacionado no Anexo
J.

7.2.2. Durante a vigência do instrumento contratual, o local de entrega dos
materiais poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço será
informado pela área técnica responsável ao contratado, que deverá levar os materiais para o local
indicado.

 

8. DA ESTRUTURA FÍSICA

8.1. A área sica disponibilizada para CONTRATADA desenvolver as a vidades objeto da
contratação, deverá atender as necessidades do serviço e estar adequada à RDC nº 50, de 21 de
fevereiro de 2002 da ANVISA/MS, ficando a responsabilidade sobre as instalações internas por conta
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da mesma.

8.2. Se as instalações disponibilizadas não es verem em conformidade com a legislação
per nente, em especial a RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002 e RDC nº 15, de 15 de março de
2012, ambas da ANVISA/MS, as adequações serão promovidas pela CONTRATADA de acordo com a
avaliação e cronograma aprovado pela equipe técnica do IGESDF, observando os procedimentos
administra vos regulares, visando o integral cumprimento da regulamentação técnica e sanitária,
sempre endossados pela equipe técnica da CONTRATANTE, sem que as a vidades operacionais sejam
interrompidas.

8.3. Todas as mudanças inerentes à adequação, mudanças sicas, construção, execução de
transferência de processamento, deverá ser aprovada e discutida por equipe técnica do IGESDF.

 

9. DA VISTORIA PRÉVIA

9.1. Como forma das empresas par cipantes tomarem conhecimento sobre a situação atual
das Unidades do IGESDF, garan ndo que irão apresentar uma proposta adequada com a realidade
encontrada, recomenda-se que seja realizada uma vistoria nos locais de prestação dos serviços,
incluindo as unidades relacionadas no Anexo J, até a data anterior à sessão pública de Seleção de
Fornecedores.

9.2. A vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visam resguardar o concorrente de
possíveis falhas na elaboração da proposta, sendo que, em hipótese alguma a Administração aceitará
posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes da vistoria, devendo a concorrente vencedora assumir todos os ônus dos serviços
decorrentes. Na ocasião, o responsável pela vistoria será informado sobre posteriores reformas/obras
a que serão subme das algumas instalações, se for o caso, que possam interferir no cumprimento das
obrigações objeto desta contratação. Resta salientar que a visitação técnica não se configurará como
obrigação a fim de comprovar a qualificação técnica do concorrente, sendo faculdade conferida aos
interessados para uma melhor elaboração das propostas, como retro mencionado.

9.3. A vistoria deverá ser agendada perante a Gerência de Compras e Contratos do IGESDF,
endereço Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sediada no Hospital
de Base de Brasília , SHMS – AREA ESPECIAL QUADRA 101, Brasília – DF, CEP: 70.335-900, fones: 61 –
3315-8751 / 8849 / 9117.

 

10. PROPOSTA COMERCIAL

5.1.                   A proposta deverá ser apresentada de forma clara, que deverá conter, no mínimo:

a) nome do representante legal da empresa e dados;

b) detalhamento do objeto;

c) as quantidades;

d) valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

f) dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco
da mesma;

g) CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;

h) Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes,
seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste
Elemento Técnico.
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11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. A presente contratação terá como critério de julgamento para seleção da proposta
vencedora, aquela que ofertar o menor preço para a execução dos serviços.

11.2. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, de modo que
nenhuma outra remuneração será devida pela adequada e perfeita prestação do objeto desta
licitação.

11.3. Deverá ser juntado o orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os custos unitários dos serviços objetos deste Elemento Técnico.

11.4. Serão desclassificadas as propostas com preço excessivo.

 

12. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS     

12.1. Caso seja necessário, o IGESDF poderá solicitar demostração dos serviços a empresa
vencedora, a fim de verificar a adequabilidade e compatibilidade do objeto  ofertado.

12.2. A convocação para a demostração dos serviços poderá ser realizada por e-mail,
mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF.

12.3. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, na fase de lances, será
no ficada a realizar a demonstração dos serviços, a fim de verificar se os serviços ofertados atendem
as exigências desse Elemento Técnico e de seus anexos, bem como para prevenir a ocorrência de
problemas futuros na execução contratual.

12.4. Tal exigência não se cons tui como requisito de habilitação, mas sim etapa de
procedimento licitatório necessária a aceitação da proposta vencedora.

12.5. A demonstração se limitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar,
convocando-se o subsequente na hipótese de não entrega ou rejeição do serviço apresentado pelo
primeiro.

12.6. A visitação técnica será realizada após o prazo de 15 dias úteis, contados da data do
envio da solicitação, sendo este prazo improrrogável, e poderá ser acompanhada pelos demais
licitantes mediante indicação de representante(s) junto ao IGESDF, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis da data de sua realização.

12.7. Os serviços serão avaliados na sede da contratada ou em outro local por ela indicado
(desde que preste os serviços da natureza do objeto), e serão validados por uma Comissão avaliadora
composta por, no mínimo, três colaboradores.

12.8. A comissão designada será composta por profissionais que possuam capacidade
técnica em consonância com a especificidade do objeto.

12.9. A metodologia de avaliação técnica dos serviços, que baseará o parecer técnico da
comissão, está contida no Anexo I deste Elemento Técnico.

12.10. A comissão elaborará o parecer técnico, com base nos itens expostos na metodologia,
informando cada um dos requisitos e funcionalidades avaliados, se foram atendidos ou não, além de
eventuais observações cabíveis, bem como o resultado final indicando se o serviço está aprovado,
reprovado ou aprovado com ressalvas (considerada assim aquela que possuir todas as
funcionalidades, mas apresentar falhas em alguma delas durante a demonstração).

12.11. Caso o serviço seja definido como aprovado, o licitante prosseguirá para as demais
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etapas do processo licitatório.

12.12. Caso o serviço seja definido como reprovado, o licitante será desclassificado do
processo licitatório.

12.13. Caso o serviço seja definido como aprovado, mas apresenta ressalvas, será concedido a
licitante o prazo adicional de 1 (um) dia ú l para proceder aos ajustes necessários na solução e
executa-los novamente para realização de testes confirmatórios;

12.14. Caso os testes confirmatórios apontem que a falha não foi devidamente corrigida ou
que o atendimento dos requisitos e funcionalidades não pôde ser confirmado, o licitante será
considerado reprovado e desclassificado do processo licitatório.

 

13. HABILITAÇÕES DA EMPRESA      

13.1. O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal,
jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo:

 

13.1.1. Referentes às Regularidades Fiscais:

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

b) União – Cer dão Nega va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer dão conjunta
nega va  de débitos,  ou posi va com  efeitos  de nega va, rela vos aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União;

c) CNDT – Cer dão Nega va de inexistência de débitos  inadimplidos  perante a Jus ça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa;

d) FGTS – Cer dão Nega va de regularidade rela va ao Fundo de Garan a  do Tempo de Serviço,
mediante Certificado de Regularidade;

e) Cer dão Nega va de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do
fornecedor;

f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, man do pela Controladoria Geral da
União;

g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do
pelo Conselho Nacional de Justiça;

h) TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e

i) Cer dão              Nega va             de          Falência               ou          Concordata       
(art.192,               Lei                nº11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução
patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Jus ça Comum, Jus ça Federal e Jus ça do
Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica.

 

13.1.2. Referentes à Habilitação Jurídica:

a) Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

d) Documento comprobatório auten cado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH,
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carteira de identidade, registro profissional ou outro);

e) No caso de sociedades por ações: Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em
exercício;

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato cons tu vo e alterações subsequentes no Registro
civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir; e

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, o
documento de cons tuição da empresa, acompanhado da (s) úl ma (s) alteração (ões) referente (s) à
natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada.

 

13.1.2.1. Quanto à Representação:

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento par cular ou público, com poderes
para praticar os atos pertinentes da Seleção de Fornecedores;

b) Na hipótese de procuração por instrumento par cular, deverá vir acompanhada do documento
cons tu vo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência
do outorgante para constituir mandatário; e

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório
auten cado reconhecido nacionalmente(CNH, carteira de iden dade, registro profissional ou outro),
assim como  do sócio outorgante.

 

13.1.3. Referentes à Habilitação Técnica:

a) Licença de Funcionamento estadual e/ou municipal emi da pela Vigilância Sanitária,
explicitando claramente as a vidades a serem exercidas pela empresa, sendo estas(s) compa vel(is)
com o objeto da licitação;

b) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emi da pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, compatível com o objeto da presente licitação;

c) Autorização de Funcionamento da empresa (AFE) FABRICANTE dos insumos e equipamentos a
serem fornecidos emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

d) Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica da Licitante, expedido pelo Conselho Regional de
Enfermagem (COREN), constando os dados do Responsável Técnico da empresa;

e) Para atendimento do disposto no item acima, a comprovação de vínculo emprega cio entre o
profissional e a empresa, poderá ser feita através de apresentação: Contrato Social, Cer dão de
Registro no COREN, Registro em Carteira Profissional de Trabalho, ou ainda, Contrato de Prestação de
Serviços;

f) Juntamente com a Cer dão expedida pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) a
licitante deverá encaminhar comprovação que o seu Responsável Técnico possui experiência na área
de Central de Material Esterilizado, por meio de certificado/diploma de curso;

g) Registro ou inscrição de Pessoa Jurídica da licitante, expedido Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, constando também os dados do responsável técnico que executará
as manutenções nos equipamentos;
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h) Para atendimento do disposto na alínea acima, a comprovação de vínculo entre o profissional
e a empresa poderá ser feita através de apresentação de Contrato Social, Cer dão de Registro no
CREA, Registro em Carteira Profissional, ou ainda, Contrato de Prestação de Serviços com o
profissional indicado;

i) Atestado de capacidade técnica ou cer dão, expedida por pessoa jurídica de direito público
ou privado, com caracterís cas, quan dades e prazos compa veis com o objeto desta licitação, por
período não inferior a três anos;

j) Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas
aceito mediante a apresentação do contrato;

k) Cer ficado de Registro dos Produtos, emi do pela Agência nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, expedido via internet, em original, ou cópia auten cada e legível da publicação do DOU,
legível e assinada, em validade;

l) Declaração de que cumprirá o prazo para implantação no NUCME que será de no máximo 30
(trinta) dias contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período
desde que devidamente jus ficado e com anuência do IGESDF, sendo responsável pelas adequações

sicas do ambiente, compra dos equipamentos e mobiliários necessários ao funcionamento
no NUCME, tais adequações deverão ser projetadas e realizadas por profissionais com registro no
CREA, dentro dos padrões da legislação vigente.

m) Apresentar documento comprobatório ou documentação que comprove que a contratada já
implantou sistema de rastreabilidade na CME, em conformidade com o que se estabelece na RDC
15/2012;

n) Declaração de Visita, fornecida pela Coordenação da Central de Material Esterilizado -
COCME do Ins tuto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, de que o responsável
técnico da proponente, devidamente iden ficado com documento, visitou e tomou ciência das
condições locais e físicas referente à execução do serviço objeto desta licitação.

o) As empresas deverão comprovar o capital social mínimo ou valor do patrimônio líquido de
15% do valor es mado da contratação, devendo a comprovação ser feita rela vamente à data da
apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do ar go 31 da Lei
nº. 8.666/93.

13.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento
contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou os originais
da documentação exigida neste elemento técnico.

 

14. CONDIÇÕES DE ENTREGA           

14.1. Será concedido à Contratada o prazo máximo, de até 30 (trinta) dias para início da
execução dos serviços, a par r da assinatura do contrato, podendo ser antecipado ou postergado por
igual período, uma unica vez, desde que devidamente jus ficado, tendo como principal obje vo o
atendimento das necessidades do IGESDF.

14.2. Durante o prazo do subitem anterior a equipe técnica composta por profissionais do
IGESDF fará vistoria das instalações, para verificação das condições exigidas neste Elemento Técnico,
em especial no que se refere a todos os quesitos relacionados à adequação da estrutura e da
condição dos Núcleos da Central de Material Esterilizado. 

 

15. VIGÊNCIA
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15.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência a pelo
período de 12 (dose) meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso seja de interesse de
ambas as partes.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com
a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento.

16.2. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer
alteração.

16.3. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos necessários para perfeito
funcionamento das a vidades, de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu
descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua
qualidade.

16.4. Subs tuir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto com avarias
ou defeitos, sem qualquer ônus para o  IGESDF.

16.5. Arcar com todas as despesas per nentes ao fornecimento registrado, tais como
tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

16.6. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua
culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada
participantes.

16.7. Operar de forma completa, independente e sem vínculo emprega cio com a
contratante, fornecendo todos os insumos, equipamentos, instrumentos, ferramentas, tecnologia e
mão de obra necessária à execução dos serviços contratados.

16.8. Responsabilizar pelo correto e ininterrupto funcionamento dos equipamentos
existentes, assumindo e implantando programa de Manutenção Preven va e Corre va das Autoclaves,
e demais equipamentos, sendo que, as intervenções técnicas devem ser executadas por profissionais
devidamente capacitados com a cer ficação per nente à intervenção a ser realizada, registrando as
intervenções em sistema informa zado, de acordo com as exigências da RDC 15/2012 e devidamente
planejada através de cronogramas previamente apresentados a CONTRATANTE.

16.9. Selecionar e preparar rigorosamente a Equipe Técnica que irá orientar e/ou executar os
serviços, sendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas Carteiras de Trabalho ou
através de contratos de prestação de serviço, obedecendo ao número es mado mínimo de
colaboradores para execução das tarefas, a saber:

16.9.1. Hospital de Base:

a) 01 - Enfermeiro gerente

b) 08 - Enfermeiros

c) 80 - Técnicos de enfermagem

d) 08 - Oficiais Administrativos

16.9.2. Hospital Regional de Santa Maria:

a) 01 - Enfermeiro gerente

b) 06 - Enfermeiros

c) 60 - Técnicos de enfermagem
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d) 06 - Oficiais Administrativos

16.10. É obrigatório a apresentação do registro em conselho regional per nente ao serviço
prestado, de cada profissional contratado pela CONTRATADA.

16.11. A CONTRATADA deverá fornecer em quan dade suficiente veículos adequados, sendo
responsável por TODOS OS VEÍCULOS, MOTORISTAS E CARREGADORES para atender as necessidade
de transporte de materiais limpos e sujos, entre o Centro de Material e Esterilização dos Hospitais de
Base e Hospital Regional de Santa Maria e as Unidades de Saúde Contempladas (UPA-s), obedecendo
todas as exigências legais de transporte e segurança individual previstos na norma RDC nº 15 de 15
de março de 2012.

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE             

17.1. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às
normas de segurança do HB (ou IGESDF).

17.2. Facilitar o exercício das funções da Contratada, promovendo o bom entendimento entre
seus colaboradores e os da Contratada.

17.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas.

17.4. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto.

17.5. Garantir o contraditório e ampla defesa;

17.6. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste Elemento
Técnico;

17.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na
nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

17.8. No ficar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.

17.9. Manter o fornecimento con nuo de Água, Vapor, Energia Elétrica, Ar Comprimido,
Clima zação e Saneamento, a fim de evitar prejuízo ao processamento das a vidades desenvolvidas
pela CONTRATADA.

 

18. FISCALIZAÇÃO 

18.1.  A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela responsável técnico
do IGESDF. 

18.2. O IGESDF definirá os nomes dos executores responsáveis pela fiscalização dos
serviços/contrato e respectivo suplente.

18.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato composto por representantes da Administração Central
do IGESDF.

18.4. O IGESDF reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a
administração dos serviços.

18.5. A Fiscalização do Contrato manterá registros de todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, recomendando o que for necessário à regularização das falhas ou
irregularidades observadas, bem como, avaliação dos resultados esperados, de modo a acompanhar
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sua execução e, ao mesmo tempo, avaliar a qualidade dos serviços prestados.

18.6. As providências que ultrapassarem as competências da Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização do Contrato serão determinadas pelo titular da Diretoria de Logística e Serviços.

18.7. Sem prejuízo dos trabalhos do executor do contrato a CONTRATADA sujeitar-se-á a mais
ampla e irrestrita fiscalização por parte da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato
da CONTRATANTE para acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

18.8. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato poderá solicitar ao
executor do contrato a recusar dos serviços executados que não atenderem as especificações
estabelecidas no contrato.

18.9. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato poderá solicitar a
Contratada entre outras informações, a apresentação dos comprovantes ou declarações de
adimplementos dos pagamentos dos bene cios previstos ao pessoal envolvido na prestação de
serviço.

18.10. Fiscalização do recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dar-se-á,
também, mediante consulta direta aos Órgãos competentes sobre a situação de empregados da
contratada.

18.11. Na ocorrência de omissões ou lacunas nos recolhimentos de que trata este item, a (s)
CONTRATADA (s) terá (ao) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar–se adimplente em
relação a todos os empregados, bem como para sanar a irregularidade detectada, sem prejuízo de
eventuais sanções e penalidades previstas neste Termo e no contrato.

 

19. PAGAMENTO   

19.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em
conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade
responsável.

19.2. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não
deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

19.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com a prestação do
serviço, mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de
recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão de obra alocada
para esse fim.

19.4. Por ocasião da apresentação ao Contratante da nota fiscal, a Contratada deverá fazer
prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garan a do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

19.5. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao
período de execução e por tomador de serviço (Contratante) são:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a transmissão do
arquivo SEFIP, com a auten cação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento
bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;

d) Relação de Tomadores/Obras – RET

19.6. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
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aplicável.

19.7. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, não haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

19.8. A não apresentação dessas comprovações assegura ao Contratante o direito de
suspender o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

19.9. A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a
Contratada a efetuar sua compensação com o INSS, ficando a critério do Contratante proceder a
retenção/ recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à
CONTRATADA.

19.10. Quando da apresentação do documento de cobrança (nota fiscal), a Contratada deverá
elaborar e entregar à Contratante cópia da:

19.10.1. Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, iden ficando
o número do contrato, o Estabelecimento em que está sendo executado, relacionando
respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

a) Nomes dos segurados;

b) Cargo ou função;

c) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das
contribuições previdenciárias;

d) Descontos legais;

e) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;

f) Totalização por rubrica e geral;

g) Resumo geral consolidado da folha de pagamento;

19.10.2. Demonstra vo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por
Contratante, com as seguintes informações:

a) Nome e CNPJ do Contratante;

b) Data de emissão do documento de cobrança;

c) Número do documento de cobrança;

d) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.

e) Totalização dos valores e sua consolidação.

 

20. PENALIDADES  

20.1. A contratada estará sujeita às penalidades disciplinadas no Regulamento Próprio de
Compras e Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

21.2. A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do
objeto do contrato com a anuência prévia do IGESDF, sendo vedada a subcontratação total do
contrato. Será permi da a subcontratação dos veículos a serem u lizados nos transportes, desde que
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mantidas as exigências descritas neste Elemento Técnico.

21.3. Em caso de subcontratação de outra empresa, a Contratada não transferirá suas
obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante o IGESDF, com total responsabilidade
contratual.

21.4. É vedada à Contratada u lizar frota ou veículos abertos (todos os veículos devem ser
fechados ou po baú e refrigerados, no caso de transporte de medicamentos e insumos termolábeis).
Qualquer procedimento alterna vo não poderá ser adotado sem prévia e expressa autorização do
IGESDF.

21.5. A contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos
materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação
ou norma do trabalho específica.

21.6. Cabe à contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os
horários estabelecidos para atendimento.

21.7. A concorrente ao par cipar do certame estará ciente de que deve guardar por si, por
seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o
mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força
da lei, civil e criminalmente, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta
utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

21.8. Mesmo após o término do contrato, qualquer divulgação de informações geradas estará
sujeita à prévia autorização do IGESDF.

21.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, conforme
dispõe o Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF;

21.10. Caso a Contratada subcontrate outra empresa para atendimento parcial do objeto do
contrato com a anuência prévia da IGESDF, os custos deverão estar inclusos na proposta de preço da
contratada.

 

22. DO FORO

22.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá
ser o do Distrito Federal, Secção de Brasília

 

23. LOCAL E DATA  

Brasília/DF, 19/março/2020.

 

 

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 6/2020:

 

Waléria Alves de Azevedo

Gerente de Insumos e Logística
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APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o contratação. do Regulamento procedimento de
contratação.

 

 

KARINNE BORGES MESQUITA

Diretora de Logística e Serviços

 

Documento assinado eletronicamente por WALERIA ALVES DE AZEVEDO - Matr.0000457-3,
Gerente de Insumos e Logística, em 24/03/2020, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINNE BORGES MESQUITA - Matr.0000416-3,
Diretor(a), em 25/03/2020, às 12:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37351458 código CRC= 97C1FBBA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF

33151664

04016-00023720/2020-87 Doc. SEI/GDF 37351458
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ANEXO A 

INSUMOS, CORRELATOS E SANEANTES 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

A1 Indicador Químico classe 6 Necessária 

A2 Bowie & Dick pacote Necessária 

A3 Indicador Biológico 03 horas Necessária 

A4 Bobina Papel Filme 10 CMX100M 00200021 Necessária 

A5 Bobina Papel Filme 15 CMX100M 00200023 Necessária 

A6 Bobina Papel Filme 20CMX100M 00200024 Necessária 

A7 Bobina Papel Filme 25CMX100M 00200025 Necessária 

A8 Bobina Papel Filme 30CMX100M 00200026 Necessária 

A9 Bobina Papel Filme 35CMX100M 00200026 Necessária 

A10 Bobina Papel Filme 40CMX100M 00200026 Necessária 

A11 Embalagem para esterilização SMS 45 x 45cm 60g/m² Necessária 

A12 Embalagem para esterilização SMS 76 x 76 cm 60g/m² Necessária 

A13 Embalagem para esterilização SMS 90 x 90cm 60g/m² Necessária 

A14 Embalagem para esterilização SMS 1,00 x 1,00cm 60g/m² Necessária 

A15 Embalagem para esterilização SMS 1,21 x 1,21cm 60g/m² Necessária 

A16 Saco plástico p/ embalagem 40 x 40 Necessária 

A17 Saco plástico p/ embalagem 60 x 60 Necessária 
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A18 Filtro para container cx com 1000 und. Necessária 

A19 Lacre para container pct com 100 Necessária 

A20 Loadcheck - teste termo Necessária 

A21 Teste de limpeza para detecção de proteína Necessária 

A22 Bobina para Autoclave Necessária 

A23 Fita autoclavavel branca Necessária 

A24 Cartucho autoclave Necessária 

A25 Lubrificante p/ instrumentais Necessária 

A26 Escova Nylon lavagem de instrumentais 5mm x 63,5cm Necessária 

A27 Escova Nylon lavagem de instrumentais 10mm x 63,5 cm Necessária 

A28 Escova de Nylon p/ endoscópio dupla 6mm x 1.240cm 3mm Necessária 

A29 Álcool em almotolia Necessária 

A30 Teste atp para endoscópio Necessária 

 

OBSERVAÇÃO: Caso a contratante possua algum dos insumos acima com ata de registro de 
preço vigente, cabe a contratada utiliza-los até que se finalize a ata e o valor gasto será descontado 
da fatura mensal conforme comprovações de notas fiscais. 
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ANEXO B 

 EPI’S - EPC’S 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

B1 Óculos de Proteção Necessária 

B2 Máscara Necessária 

B3 Luvas de borracha cano longo Necessária 

B4 Avental Impermeável Necessária 

B5 Protetor Auricular Necessária 

B6 Calçado Fechado Necessária 

B7 Luva térmica Necessária 

 

OBSERVAÇÃO: Caso a contratante possua algum dos insumos acima com ata de registro 
de preço vigente, cabe a contratada utiliza-los até que se finalize a ata e o valor gasto será 
descontado da fatura mensal conforme comprovações de notas fiscais. 
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ANEXO E 

INSTRUMENTAIS E CAIXAS CIRÚRGICAS 

HOSPITAL DE BASE 
 

 

ITEN CLÍNICA BANDEJA QUANTIDADE 

E1 Proctologia MILLES 5 

E2 Proctologia HEMORROIDECTOMIA 10 

E3 Plástica CIRURGIA DE MÃO 6 

E4 Plástica FACA PARA ENXERTO 4 

E5 Plástica EXTRA DA PLÁSTICA 6 

E6 Bronco/tórax BANDEJA TORÁXICA 6 

E7 Bronco/tórax AFASTADORES DE TÓRAX 6 

E8 Bronco/tórax DRENAGEM DE TÓRAX 6 

E9 Bronco/tórax DILATADORES DE LARINGE- 
BRONCO 

6 

E10 Bronco/tórax BANDEJA MICROLARINGE 6 

E11 Ginecologia BANDEJA DE WERTHEIM 4 

E12 Ginecologia BANDEJA DE CONIZAÇÃO 2 

E13 Ginecologia HISTERECTOMIA VAGINAL 2 

E14 Ginecologia RECONSTRUÇÃO MÁMARIA 4 

E15 Ginecologia VELAS DE HEGAR 6 

E16 Ginecologia NÓDULO DE MAMA 7 

E17 Ginecologia CURETAGEM 4 

E18 Ortopedia OSTEÓTOMO 6 

Elemento Técnico Anexo E (37372308)         SEI 04016-00023720/2020-87 / pg. 19



 
 

 
 

E19 Ortopedia CURETAS VOLKMAN 6 

E20 Ortopedia CAIXA DE FÊMUR 6 

E21 Ortopedia CAIXA PÉ E TORNOZELO 6 

E22 Ortopedia CIRURGIA DE MÃO 6 

E23 Todas p/ vídeo VIDEO LAPAROSCOPIA 12 
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ANEXO F 

INSTRUMENTAIS PARA O SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA 

HOSPITAL DE BASE 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

F1 Gancho retrator de íris. Material: aço inoxidável. 

Embalagem estéril. 

10 conjuntos 

F2 Punchesclerótomo. Material: aço inoxidável. Uso em 

cirurgias de glaucoma. 

6 unidades 

F3 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 4.0 

2 unidades 

F4 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 5.0 

2 unidades 

F5 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 6.0 

3 unidades 

F6 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 6.5 

3 unidades 

F7 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 7.0 

10 unidades 

F8 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 7.5 

7 unidades 

F9 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 8.0 

10 unidades 

F10 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 8,5 

2 unidades 

F11 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 9.0 

3 unidades 
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F12 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 9.5 

3 unidades 

F13 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 10.0 

3 unidades 

F14 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 10.5 

3 unidades 

F15 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 11.0 

2 unidades 

F16 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 11.5 

2 unidades 

F17 Lâminas de trépanos de córnea. Material: aço inoxidável. 

Reesterelizável, 12.0 

2 unidades 

F18 Pinça de conjuntiva com dente, 0,2mm. Material: aço 

inoxidável. Comprimento total: 11 cm. 

6 unidades 

F19 Ponta de bisturi dissector ( micro) para acesso 

transconjuntival. 

2 unidades 

F20 Ponta piezzo para osteotomia lateral.  2 unidades 

F21 Ponta piezzo angulação reversa para parede medial.  2 unidades 

F22 Broca minicut para osteoplastias.  2 unidades 

F23 Hemostático em lâmina para contenção de sangramento.  2 unidades 

F24 Pinça Takarrashi angulada.  2 unidades 

F25 Drill pneumático Stryker 2 unidades 

F26 Broca cortante 2.3mm 01 unidade 

F27 Broca cortante 5mm 01 unidade 

F28 Broca diamantada 5mm 01 unidade 

F29 Fresa  01 unidade 
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ANEXO G 
INSTRUMENTAIS E CAIXAS CIRÚRGICAS 

 
HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA  

 

ITEM CLÍNICA BANDEIJA QUANTIDADE 

G1 Proctologia MILLES 5 

G2 Proctologia HEMORROIDECTOMIA 10 

G3 Plástica CIRURGIA DE MÃO 4 

G4 Plástica FACA PARA ENXERTO 2 

G5 Plástica EXTRA DA PLÁSTICA 4 

G6 Bronco/ Tórax BANDEJA TORÁXICA 4 

G7 Bronco/ Tórax AFASTADORES DE TÓRAX 4 

G8 Bronco/ Tórax DRENAGEM DE TÓRAX 4 

G9 Bronco/ Tórax 
DILATADORES DE LARINGE- 

BRONCO 
6 

G10 Bronco/ Tórax BANDEJA MICROLARINGE 4 

G11 Ginecologia RECONSTRUÇÃO MÁMARIA 2 

G12 Ginecologia VELAS DE HEGAR 4 

G13 Ginecologia NÓDULO DE MAMA 3 

G14 Ginecologia CURETAGEM 2 

G15 Ortopedia OSTEÓTOMO 4 

G16 Ortopedia CURETAS VOLKMAN 4 

G17 Ortopedia CAIXA DE FÊMUR 4 

G18 Ortopedia CAIXA PÉ E TORNOZELO 4 

G19 Ortopedia CIRURGIA DE MÃO 4 

G20 Todas p/ vídeo VIDEO LAPAROSCOPIA 8 
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ANEXO H 
 

EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS E UTILIZADOS PELOS HOSPITAIS 
SUGESTÃO PARA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS 

 
BANCADA DE PREPARO: Bancada de trabalho para a área de preparo e embalagem 
de instrumental cirúrgico, aparelhos, dispositivos de uso médico, material de densidade 
como campos e roupas cirúrgica, vidros, material de implante e outros materiais 
destinados à esterilização.  

 Características Técnicas: Tampo em aço inoxidável, medindo no 
mínimo1600x1100 mm, com acabamento escovado e estrutura interna reforçada por 
perfis de aço inoxidável, estrutura de suporte do tampo em tubos redondos de aço 
inoxidável, com 2 de diâmetro e altura fixa de 850 mm, base da estrutura com 4 rodízios 
em PVC com 3 diâmetro para movimentação da bancada e dotados de freio para fixação 
da mesa no local de trabalho, na estrutura da mesa e no tampo podem ser fixados vários 
acessórios.  
 Acessórios inclusos: 01 (um) Quadro suporte, montado junto à parte posterior 
da bancada e construído em tubo de aço inoxidável, com largura igual ao do tampo e 
altura de 2000 mm. 

 01 (um) Gaveteiro com duas gavetas, para fixação em encaixe existente na parte inferior 
do tampo da bancada, com duas gavetas.  

 01 (um) Suporte para cesto, colocado na lateral da mesa, com fixação na estrutura de 
tubos redondos, construído em chapa de aço inoxidável com acabamento escovado, 
permite o encaixe de cesto aramado de diversos tamanhos.  

 01 (uma) Prateleira, com dimensões de 400 mm de profundidade por 830 mm. De largura 
construída em chapa de aço inoxidável com acabamento escovado fixada nos perfis 
verticais da estrutura do quadro, através de braçadeiras em aço inox, na altura desejada 
pelo usuário.  

 01 (um) Suporte para monitor, fixado por grampo tipo marceneiro na lateral do tampo, 
com estrutura de fixação articulada.  

 01 (um) Suporte para CPU, fixado na parte inferior do tampo da bancada, construído em 
chapa de aço inoxidável com acabamento escovado, dimensionado para o encaixe de uma 
CPU, permite a montagem à direita ou a esquerda do usuário.  

 01 (um) Suporte para rolos de papel grau cirúrgico, fixado nos perfis verticais da estrutura 
do quadro, através de braçadeiras de inox, na altura desejada pelo usuário, construído em 
chapa de aço inoxidável com acabamento escovado, possui duas guias redondas de inox 
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para sustentação de rolos de embalagem de papel grau cirúrgico de vários tamanhos, outra 
guia inferior suporta e permite o deslizamento do conjunto com a faca de corte das 
embalagens.  

 01 (uma) Lupa de aumento, fixada por grampo tipo marceneiro na lateral do tampo, com 
braços articulados de alcance mínimo de 750 mm., lente de aumento circular com 125 
mm. de diâmetro e luminária com lâmpada de 220 v.  

 01 (uma) Luminária com duas lâmpadas fluorescente tubular de 20W, fixada nos perfis 
verticais da estrutura do quadro, através de braçadeiras em aço inox, corpo em chapa de 
aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alta pureza anodizado 
brilhante, difusor em aletas planas metálicas, dimensões (LxAxC) 270x55x760mm.  

 01 (um) Quadro para recados, fixado nos perfis verticais da estrutura do quadro através 
de braçadeiras em aço inox, quadro branco em laminado melamínico branco brilhante, 
com inserção de chapa metálica, para escrita com canetas de ponta porosa e tinta lavável 
e para fixação de recados fotos e etc. através de imãs.  

 01 (uma) Pistola de água/ ar para limpeza, enxágüe e secagem de materiais com lúmen e 
materiais de superfície, como cateteres, cânulas, endoscópios, nebulizadores, válvulas, 
vidrarias e etc., pode ser alimentada com água e ar comprimido e possui bico especial 
para limpeza com sucção de detergentes enzimáticos, o fluxo de água e ar é regulável por 
dispositivo junto ao gatilho de acionamento, construída em alumínio anodizado, 
acompanha suporte com 8 bicos adaptáveis à pistola que não se desprendem mesmo 
quando submetidos à pressão de trabalho e desenhados para perfeito encaixe com os 
diferentes tipos de instrumentos e materiais a serem processados. 
 
ESTERILIZADOR HORIZONTAL A VAPOR COM DUAS PORTAS 
CAPACIDADE APROXIMADA DE 900 LITROS: Esterilizador horizontal utilizando 
vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção 
de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo.  
O comando deve ser eletrônico CLP HI com interface Touch Screen Colorida, 
automático, microprocessador, permitir seleção de 09 (nove) ciclos operacionais, com 
temperaturas programáveis entre +105 a 134ºC, 121º C. para materiais termosensiveis, 
134ºC. para materiais de densidade, 134°C para materiais de superfície, para líquidos a 
121ºC. em recipientes não herméticos, teste Bowie & Dick, Leak Test, ciclo Flash 
conforme norma ISO 11140-1 e dois ciclos para usuários com programação totalmente 
aberta.  
 Características Técnicas: Estrutura construída em aço carbono com tratamento 
anti-corrosivo e pintura em epóxi.   Gabinete construído em aço inoxidável AISI 304, 
com acabamento polido escovado, laterais articuladas para fácil manutenção. Câmara 
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Interna construída em aço inoxidável AISI 316L, espessura de 4,76mm. e capacidade 
aproximada de 900 litros, com vinco central e desnível aumentando a retirada do 
condensado, possuir duas entradas de validação. Câmara Externa construída em aço 
inoxidável AISI 316L, espessura de 4,76mm, externamente, com uma camada de lã de 
rocha revestida com chapa de alumínio. O conjunto deve ser dimensionado para suportar 
as seguintes pressões, conforme norma ASME, seção VIII, divisão I: Pressão de trabalho 
até 3,0 kgf/cm²; Pressão de teste hidrostático de 4,5 kgf/cm², para ambas as câmaras. 
 
Acessórios inclusos:  

 01 (um) Osmose Reversa, equipamento para purificação de água, cinco estágios de 
eliminação de impurezas. Através de sistemas de filtração, adsorção e osmose reversa, 
este equipamento remove da água cerca de 98% das impurezas dissolvidas e em 
suspensão. Projetada para alimentar autoclave. 

 01 (um) Cavalete de ar comprimido, para linha adutora de ar comprimido para 
acionamento das válvulas de passo da Autoclave e vedação de portas, composto de um 
regulador de ar, filtro, lubrificador, registro e manômetros de linha.  

 01 (um) Conjunto de carga composto de 24 cestos de 360 x 195 x 540 mm para 
carregamento do material. Construídos em aço inoxidável duro, eletropolido e com solda 
automática. Permite total arejamento do conteúdo, facilita a secagem, impede a 
recontaminação.  

 (dois) Carros construídos em aço pintado com epóxi para operação de carga e descarga 
na câmara de esterilização, inclui quatro rodízios giratórios de aço com revestimento de 
borracha, de diâmetro de 5”, sendo as duas traseiras com freio interno. 

 (dois) Racks para carro de carga e descarga construído em aço inoxidável inclui rodízios 
inoxidáveis para o deslizamento nos trilhos da câmara e do carro. São adaptáveis para o 
uso com cestos ou prateleiras. 
 
SELADORA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Seladora 
automática desenvolvida com alta tecnologia, operando com o princípio de esteira, 
possibilitando a alimentação contínua de embalagens, com a mesma qualidade da 
selagem. Para uso profissional em hospitais, clínicas e outros segmentos que utilizam 
embalagens de grau cirúrgico. 
 Características Técnicas: Largura da selagem - 10 mm. Borda – 0 a 35 mm. 
Distância entre o produto e a selagem – 25 mm. Selagem horizontal. Velocidade de 
selagem - 10 m/min. Arraste da embalagem por correias sincronizadas Controle 
eletrônico de temperatura. Potência – 500W. Comando de aquecimento e acionamento do 
motor independente. Potência 280 Watts. Tensão - 220 V / 60 Hz. Dimensões - 380 mm 
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x 280 mm x 180 mm. Peso aproximado - 16 kg. Temperatura de selagem - regulável até 
220ºC. +ou - 2ºC. Alimentação elétrica – 220V. 60Hz. 

SISTEMA DE TERMODESINFECÇÃO: Equipamento para lavagem enxágue e 
desinfecção térmica automática de instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratório, 
tubos e acessórios para anestesia, tubos de sucção e outros.  

 Características Técnicas: Duas portas de fechamento e deslizamento vertical 
automático. Bandejas de lavagem, apoio inferior e braços giratórios deverão acompanhar 
o equipamento. O volume nominal da câmara deverá ser aproximado de 400 litros.  A 
capacidade de carga aproximadamente de 380 litros. Estrutura deverá ser em perfil de 
alumínio, com câmara interna em aço inox, acabamento polido espelhado e iluminação 
interna através de refletor dicroico. Revestimento da Câmara em aço inoxidável, sobre 
uma camada de manta térmica. Devera possuir Unidade de Secagem acoplada à parte 
superior do equipamento, permitindo a secagem dos materiais e instrumental através da 
circulação de ar quente filtrado, no interior da câmara. Deve prever uma turbina 
amplamente dimensionada para direcionamento do ar coletado do ambiente externo 
através de filtro absoluto tipo HEPA. Ar aquecido através de trocador de calor, dotado de 
três resistências elétricas. Temperatura regulada através de termostato. Tempo de 
secagem regulável por software. O comando deve ser do tipo “Touch Screen” colorida de 
simples operação que permita ao operador a configuração de cada uma das fases do ciclo. 
Permitindo armazenagem de até 30 ciclos configuráveis pelo usuário, e definição do 
tempo e temperatura nas fases do processo.  

LAVADORA ULTRASSÔNICA: Equipamento para limpeza de instrumentais e 
utensílios metálicos canulados, através da energia sônica.   

 Características Técnicas: Gabinete construído em aço inoxidável, com 
acabamento polido escovado e pés niveladores. A cuba deverá ser construída de aço 
inoxidável, acabamento polida com cantos arredondados, dimensões internas da cuba 
aproximadamente, 700 mm. x 200 mm. x 300 mm. e volume nominal de 
aproximadamente 42 litros. Tampo superior em aço inoxidável, com guarnição para 
vedação. Comando touchscreen, para programação das fases de lavagem e lubrificação, 
isolada do sistema de geração de ultrassom que evita a inibição da comunicação. Dois 
Tampos traseiros removíveis para manutenção e um tampo lateral para acesso ao 
comando. Sistema de drenagem, automático através de válvula solenoide controlado 
automaticamente. Filtro de retenção de partículas provenientes do processo de canulados. 
Controle de nível baixo para segurança de resistências e transdutor, médio para operação 
e alto para o caso de falha do nível Médio. Conexão para entrada de água quente e fria. 
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Possuir ladrão localizado na parte superior traseira da cuba. Sistema automático de 
dosagem de detergente Lubrificante.Um gerador deverá produzir sinais elétricos que 
serão convertidos em vibrações mecânicas na frequência de 40 kHz.O aquecimento deve 
ser através de resistências adesivas que não entram em contato com o produto. 
Temperatura de trabalho 60°C. Entrada de água fria e quente através de válvula solenoide 
controladas automaticamente. Potência ultrassônica 1.200w.  Cesto interno com dez bicos 
de engate rápido, variando de 1,0 a 10,0mm. 
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ANEXO J 
 

LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ENDEREÇOS ATUAIS DOS HOSPITAIS E UNIDADES DO IGESDF 
 

UNIDADE SIGLA NÍVEL DE 
OPERAÇÃO 

ENDEREÇO 

1 HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL HBDF Grande Porte SMHS - Área Especial - Q. 101 - Brasília - DF 

2 HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA HRSM Grande Porte 
Quadra“AC”102ConjuntoA,B,CeDs/nº-SantaMaria–Brasília– DF - 
CEP:72.502-100 

3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CEILANDIA UPA Ceilândia Médio Porte QNN 27. Área Especial D - Ceilândia Norte 

4 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAMAMBAIA UPA Samambaia Médio Porte QS 107, Conjunto 4, Área Especial - Samambaia Sul. CEP: 72.322- 
700 

5 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO NÚCLEO 
BANDEIRANTE 

UPANúcleo 
Bandeirante Médio Porte DF-075, KM 180, Área Especial EPNB 

6 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RECANTO 
DASEMAS 

UPA Recanto das 
Emas 

Médio Porte Quadra 400/600 Área Especial 

7 
UNIDADE    DE PRONTO ATENDIMENTO    DE SÃO 
SEBASTIÃO 

UPASão 
Sebastião Médio Porte Quadra 102 Conjunto 1 Lote 1 

8 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SOBRDINHO UPA Sobradinho Médio Porte DF 420, em frente a AR 13, próximo ao COER 

9 CENTRAL DE ARMAZENAGEM GERAL CDG Grande Porte SIA, trecho 17, Rua 06, Lote 115 

10 UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IGESDF ADM Médio Porte Edifício PO700, SRTV 702, W5 Norte, 3 andar 

 Excepcionalmente, o IGESDF poderá solicitar a movimentação de produtos e bens em unidade integrante da rede de saúde do Distrito Federal não 
relacionada na presente planilha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

SHMS – AREA ESPECIAL QUADRA 101, Brasília – DF, CEP: 70.335-900 
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ANEXO C 

 MOBILIÁRIO E INFORMÁTICA 

ITEN DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

C1 Mesas para escritório medindo 1,20x0,60x0,75m 2 

C2 Cadeira para escritório com rodízio 4 

C3 Rack 42 Us 1 

C4 Impressora Multifuncional a laser 3 

C5 Impressora para Etiquetas 4 

C6 Leitores Ópticos para leitura de Código Bidimensional 10 

C7 Computadores para estação de trabalho “ALL IN ONE 17” 10 

C8 Servidor principal 1 

C9 Servidor Backup e Espelhamento 1 

C10 Monitores LCD 17' 10 

C11 No break1Kva 2 

C12 Estabilizadores 1000kwa 15 

C13 Swich 24 portas 3 

C14 Teclado de borracha 3 

C15 Suporte para monitores 5 

C16 Leitor biométrico 2 

C17 Rede Lógica para 26 pontos   

 

OBSERVAÇÃO: Será disponibilizado a contratada, os equipamentos atualmente existentes 
nos Núcleos de Materiais Esterilizados do Hospital de Base e Hospital Regional de Santa 
Maria. A contratada será responsável pela manutenção, utilização e guarda dos equipamentos 
até a finalização do contrato. Caso a quantidade existente atualmente não seja suficiente, a 
contratada será responsável pela aquisição e implantação, conforme quantidades máximas 
especificadas na tabela acima. 
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ANEXO D 

EQUIPAMENTOS (PARA CADA HOSPITAL) 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA A SER 
IMPLANTADA 

D1 Autoclaves acima de no mínimo de 900 litros, 
aproximadamente, com 02 portas em elevação vertical, com 
gerador de Vapor Saturado, e bomba de vácuo pulsante, com 
tempo/temperatura programáveis, sistema de osmose reversa 
e reservatório incorporada, e acessórios. 

3 

D2 Termodesinfectora para lavagem de no mínimo 400 litros, 
enxágue e desinfecção térmica automática de instrumentais e 
artigos de assistência ventilatória, com 02 portas com 
elevação vertical, racks e assessórios. 

3 

D3 Ultrassonica 35 litros –canulados 2 

D4 Estações de Trabalho 1,60x1,10x0,85m, aprox. com rodízio 
– Workstation. 

6 

D5 Mesas em Aço inoxidável 1,50x0,80x 1,10m. 6 

D6 Seladora horizontal, selagem de 10 cm de largura mínima. 6 

D7 Suporte e cortador de bobinas, com faca rotativa 50 cm 
largura útil de corte. 

6 

D8 Lupa de aumento, fixada por grampo tipo marceneiro na 
lateral do tampo, com braços articulados de alcance mínimo 
de 750 mm, lente de aumento circular com 125 mm de 
diâmetro e luminária com lâmpada de 220V.  

6 

D9 Container 58 x 28 x 13,5 com cesto, em alumínio anodizado. 20 

D10 Container 46,5 x 28 x 13,5 com cesto, em alumínio 
anodizado. 

25 

D11 Contêiner 28,5 x 28 x 13,5 com cesto, em alumínio 
anodizado. 

30 
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D12 Osmose reversa para alimentação das Termodesinfectoras. 1 

D13 Pistola para lavagem e secagem com compressor. 6 

D14 Termodesinfectora para lavagem de no mínimo 200 litros, 
com enxágue e desinfecção térmica automática de 
instrumentais e artigos de assistência ventilatória, com 02 
portas com elevação vertical, racks e assessórios – PARA 
TODAS AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 
CONTEMPLADAS (UPAs) 

1 (para cada unidade 
contemplada) 

D15 Software de rastreabilidade com solução de rastreabilidade 
eletrônica possuindo gerenciamento de suprimentos estéril, 
adequado para hospital e unidades de pronto atendimento 
permitindo o controle e rastreabilidade de materiais avulsos, 
caixas cirúrgicas, materiais de produção, ciclos de 
esterilização e termodesinfecção, controle de usuários por 
todas as etapas do processo de esterilização. O software de 
rastreabilidade deverá ser implantado com todas os seus 
módulos de controle do processo de esterilização, bem como 
a identificação distinta de todas as unidades demandantes 
para o serviço centralizado, controlando a entrada e saída de 
todo material. 

O sistema de identificação, rastreabilidade quantitativa e 
confirmação dos instrumentais avulsos e conjuntos de caixas 
cirúrgicas, devera ser por Identificação por Radio Frequência, 
com estacoes de identificação nos setores da CME e nos 
setores hospitalares determinados pelo CONTRATANTE. 

01 

D16 Autoclave de baixa temperatura por Peróxido de Hidrogênio 
com capacidade mínima de 50 litros 

01 

 

OBSERVAÇÃO: Será disponibilizado a contratada, os equipamentos atualmente existentes 
nos Núcleos de Materiais Esterilizados do Hospital de Base e Hospital Regional de Santa 
Maria. A contratada será responsável pela manutenção, utilização e guarda dos equipamentos 
até a finalização do contrato. Caso a quantidade existente atualmente não seja suficiente, a 
contratada será responsável pela aquisição e implantação, conforme quantidades máximas 
especificadas na tabela acima. 
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ANEXO I 
 

MODELO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

 
1. Objetivo e abrangência 

Fornecer um Sistema de Processamento e insumos necessários para à realização 
da análise de amostra (prova de conceito) da solução apresentada pela licitante 
melhor classificada na seleção nº ......, quanto ao atendimento os requisitos 
funcionais do sistema e das validações de insumos contidas no Elemento Técnico; 
A Comissão de avaliação foi designada pela ............. o trabalho concretiza-se 
formalmente com a realização da prova de conceito, em como todas as atividades 
a ela inerentes. São membros titulares da comissão os colaboradores: 

 
2. Referências 

Edital e respectivos anexos do .............................., destinado a Contratação 
:................... 

 
3. Atribuições da Comissão de Avaliação 

Cabe à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as atividades 
relativas à prova de conceito, e ainda: 

 Emitir o relatório de conclusão da avaliação técnica; 

 Emitir o termo de aceite definitivo ou de recusa da Solução apresentada, 
para fins de continuidade do procedimento licitatório. 

 
4. Cronograma 

 
 

Etapa Data Observação 
Notificação da Licitante para apresenta da 
amostra (prova de conceito) 

  

Apresentação da amostra   

Conclusão da avaliação da amostra   

Divulgação da análise da proposta 
apresentada 

  

 
Os testes nas amostras (prova de conceito) serão realizados em dias úteis 

a partir de ........ O horário de encerramento dependerá do andamento dos trabalhos 
do dia. 
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Além dos testes previstos neste roteiro, a Comissão poderá realizar outros 
que considerar necessários à demonstração de atendimento ao edital, desde que 
não gerem à licitante esforços e custos superiores ao razoável. 

 
5. Documentação de avaliação 

 
Além dos documentos citados no Edital do Pregão Eletrônico nº........., serão 
produzidos os seguintes documentos: 

 Ata da fase de demonstração e avaliação técnica, informando quais os testes 
foram submetidos, consignando as ocorrências e as inconsistências observadas 
na realização dos testes; 

 Relatório da conclusão da avaliação técnica com a emissão do Termo de aceite 
definitivo ou recusa da solução. 

 
6. Teste 

 

T este 1 – Sistema Informatizado 
Sistema com Rastreabilidade de caixa e instrumental por radiofreqüência 

 

Teste 2 – Insumos 
 

Os insumos listados no Quadro II do Termo de Referênciaserão utilizados para a 
validação da esterilização gerando indicadores em seu processo, atendendo as normativas 
nacionais e internacionais de Centro de Material e Esterilização, sendo indispensáveis 
para o controle e segurança do processamento dos Produtos para Saúde. 

Desta forma, os insumos ajudam na avaliação e na análise de oportunidades de melhoria 
da CME, otimizando a demanda das Unidades Hospitalares no atendimento ao paciente 
com qualidade, garantindo a eficácia à assistência no processo de controle de infecção 
hospitalar. 

Serão utilizados como parâmetros de análise de amostra (prova de conceito), as seguintes 
especificações: 

 Indicador químico classe 5 - essencial para o controle de esterilização, conforme 
determinado na RDC 15/2012, dos kit's, bandejas e caixas com instrumentais, 
verifica o tempo, temperatura, pressão e simula morte microbiana. Indicador 
químico deve-se colocar em todos os produtos para a saúde com mais de 5 peças 
que são passíveis de esterilização, assim sendo anexado no prontuário do paciente 
para confirmação de uso de material esterilizado e auxílio na rastreabilidade do 
processo - tipo de esterilização, tempo, temperatura, data, número do ciclo/carga 
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e equipamento. 

 Teste Bowie & Dick - teste determinado pela RDC 15/2015, que deve-se realizar 
diariamente no primeiro ciclo da autoclave para monitorar o sistema de pré vácuo 
das bombas de vácuo do equipamento, assim confirmando que a autoclave está 
segura para uso, realizando a esterilização com qualidade. 

 Indicador biológico 20 min e/ou 1 hora - a monitorização mais segura da 
esterilização, tecnologia que consiste em aplicação de esporos sendo verificado 
em 20 minutos ou 1 horas após passar pelo processo de esterilização, garantido a 
qualidade da esterilização e liberação dos produção com maior rapidez, uso 
obrigatório determinado pela RDC 15/2012, são realizados diariamente na 
primeira carga, em todas as cargas que possui implantáveis e/ou quando 
necessário. 

 Bobina papel grau cirúrgico - material próprio para realizar a esterilização dos 
produtos para saúde e dispositivos médicos, eficaz barreira microbiana, possui de 
diversos tamanhos para assim melhor atender os diversos tamanhos e diversidades 
dos instrumentais, caixas e outros. Possui indicador químico classe 1 e selagem 
segura. Indicado uso pela RDC 15/2012. 

 Embalagem para esterilização SMS - manta que envolve os produtos para a 
saúde e dispositivos médicos submetidos ao processo de esterilização e que 
substitui a embalagem de tecido, garantindo a barreira microbiana, mantendo a 
esterilização segura e por mais tempo. Usamos a fita zebrada com indicador classe 1 para 
fechar os pacotes, caixas e bandejas embaladas com SMS, assim facilitando a identificação 
de esterilização. Indicado uso pela RDC 15/2012. 

 Saco plástico para embalagem - material utilizado para embalar os produtos para 
a saúde desinfectados, garantindo o manuseio seguro até a sua utilização, assim 
mantendo a qualidade a assistência ao paciente. 

 Filtro para container - filtro de papel, que é utilizado como um dos mecanismos 
de proteção dos containers, possui indicador químico e permite uma data de 
validade maior garantido a esterilização segura. 

 Lacre para container - usado para lacrar os containers, é o mecanismo de 
proteção que indica se o container está integro ou se foi violado/aberto. Possui 
indicador químico classe 1, facilitando a identificação da esterilização. 

 Teste de limpeza para detecção de proteína - teste rápido para detecção de 
proteína nos produtos para a saúde e dispositivos médicos, capazes de detectar em 
pequenas quantidades de resíduos. Indicado para a avaliação e automatizada, 
gerando indicador de limpeza e garantindo a eficácia do processo de lavagem e 
desinfecção. 

 Bobina para autoclave - permite a impressão dos ciclos realizados nas 
termodesinfectoras e autoclaves, permitindo a verificação dos ciclos fase a fase, 
contendo fases dos processos, tempo, temperaturas atingidas, secagem e final de 
ciclos. Podendo também ser analisados as intercorrências. Indicado na RDC 
15/2015. ISO 17665. ISO 15883. 
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 Fita autoclavável branca - utilizada para fechar as embalagens/barreiras 
microbianas, permitindo a integridade da embalagem até a o ato do uso. 

 Lubrificante para instrumentais - necessário para manter os instrumentais 
maleáveis durante o uso e auxilia na prevenção contra oxidação, manchas, 
ferrugens e enrijecimento. 

 Escova nylon para lavagem de instrumentais - essencial para a 
limpeza/lavagem dos produtos para a saúde e dispositivos médicos. Material que 
é utilizado para remover toda a sujidade orgânica e inorgânica, promovendo uma 
limpeza em todos os PPS e suas diversidades (articulação, hastes, cerilhas, 
canulados e outros). RDC 15/2012. 

 Álcool em almotolia - utilizado para higienização do ambiente (CME), 
desinfectar as mãos da equipe interna do CME e/ou desinfectar PPS não críticos 
conforme a necessidade. 

 Teste ATP - teste rápido que avalia a presença de trifosfato de adenosina, 
contaminação bacterianas. É utilizado para avaliar a limpeza dos produtos para a 
saúde e dispositivos médicos. 

 
A análise das amostras (prova de conceito) será verificada na sede da Licitante, utilizando 
02 (dois) ciclos com 03 (três) caixas de tamanhos Pequeno, Médio e Grande, conforme 
os insumos acima listados e no estipulado Quadro II do Termo de Referência. 

 

CHECK-LIST: PROCESSO DO CME 

LEGENDA: S  - SIMN -
 NÃO 
Resposta desejável: Sim em todos os quesitos 

ATEDINDO 

DESCRIÇÃO Observações S N 

 
ÁREA DE RECEPEÇÃO E LIMPEZA 

 
1 

CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS DO ATO 
DO RECEBIMENTO 

   

2 
REGISTRO DOS DADOS DO PRODUTO E 
DO COLABORADOR 

   

 

3 

 
LIMPEZA MANUAL DOS PRODUTOS 
COM INSPEÇÃO 

C/ AUXILIO DAS 
ESCOVAS  DE 
NYLON E 
ENZIMÁTICO 

  

4 
REALIZAÇÃO DE TESTES DE LIMPEZA 
CONFORME ROTINA 

   

5 
USO DA LAVADORA ULTRASSÔNICA, 
SE NECESSÁRIO 

PARA PRODUTOS 
CANULADOS 
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6 
MONTAGEM DA CARGA PARA 
TERMODESINFECÇÃO 

   

7 
CONTROLE DO PROCESSO DA 
TERMODESINFECTORA 

   

ÁREA PREPARO 

8 
HIGIENIZAÇÃO DA BANCA ANTES DE 
RECEBER O PRODUTO 

ALCOOL 70% 
  

9 
SECAGEM DOS PRODUTOS APÓS A 
TERMODESINFECÇÃO 

   

10 
REALIZAÇÃO DE TESTES DE LIMPEZA 
CONFORME ROTINA 

   

 

11 

 

CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NA LUPA 

INSPEÇÃO 
LIMPEZA 
INTEGRIDADE 
PRODUTOS 

DE 
E 

DOS 

  

12 
MONTAGEM DAS CAIXAS OU KIT'S DE 
FORMA INDIVIDUAL 

   

13 
COLOCAÇÃO DO 
QUÍMICO 

INTEGRADOR    

 
 
 

14 

 
 
 
CONFECÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

NOME DO 
PRODUTO, DATA DE 
PROCESSO, DATA DE
 VALIDADE, 
CICLO, RESP. PELA 
MONTAGEM E 
METODO DE 
ESTERILIZAÇÃO 

  

15 EMBALAGEM 
CONFORME 
PRODUTO 

O   

16 
MONTAGEM DE 
AUTOCLAVE 

CARGA NA    

ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO 

17 LEAK TEST 
PRIMEIRO CICLO DO 
DIA 

  

18 TESTE BOWIE & DICK 
SEGUNDO CICLO DO 
DIA 

  

 
19 

 
INDICADOR BIOLÓGICO 

PRIMEIRA CARGA 
DO   DIA   E   CARGA 
COM IMPLANTÁVEL 

  

20 
COLOCAÇÃO DO INDICADOR - 
LIBERADOR DE CARGA 

FEITO EM TODAS AS 
CARGAS 
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21 
CONTROLE DO PROCESSO DE 
ESTERILIZAÇÃO 

   

ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

22 
VERIFICAÇÃO DO 
CARGA - INDICADOR 

LIBERADOR DE    

23 
ESFRIAMENTO 
AUTOCLAVADOS 

DOS PRODUTOS    

 
 
24 

 
VERIFICAÇÃO/ 
PRODUTOS AO 
AUTOCLAVE 

 
INSPEÇÃO DOS 

RETIRAR  DA 

INTEGRIDADE DA 
EMBALAGEM, 
IDENTIFICAÇÃO, 
CAIXA MOLHADA E 
INDICADORES 

  

25 ARMAZENAMENTO NAS ESTANTES    

 
26 

DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO COM 
TODAS AS FASES  DO PROCESSO 
REGISTRADAS COM SEGURANÇA 

   

     
  

 
Data 

  
 
 

Assinatura do Responsável 
 

 
Nota:Cumpre assinalar que a Licitante deverá cumprir com êxito todos os parâmetros 
acima listados, apurando a conformidade do processo de esterilização, comprovando a 
efetiva eliminação dos microrganismos nos materiais esterilizados para a emissão 
favorável do parecer. 

 
Conclusão 

 
1. Em atenção ao item 6 do Termo de Referência - Avaliação Técnica das 

Amostras (prova de conceito) do Pregão Eletrônico nº ........ , encaminhamos o Relatório 
de Avaliação da Amostra nº......, de .......de janeiro de 2020, emitido pela Comissão 
Técnica Responsável. 

 
2. O relatório apresenta os resultados das análises das amostras para 

prosseguimento do processo licitatório, conforme quadro abaixo: 
 
 
 

Item Descrição Empresa Data da análise da 
prova de conceito 

Resultado 
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1 Sistema Informatizado para 

Gerenciamento de CME 
(Software) 

  APROVADO 

2 Insumos para validação dos 
ciclos da CME 

  APROVADO 

 

3. Informamos que as amostras dos itens apresentados estão em 
conformidade com a exigência estabelecidas no Termo de Referência, sendo aprovados 
sem ressalvas. 

 
Brasília, ....de ...... de 2020. 

 
 
 
 

Coordenadora da Comissão de Análise Técnica 
 

t 
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