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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE OPME PARA O HOSPITAL JAYME SANTOS N EVES 

 
1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(OPME) em consignação, para realização de Cirurgias eletivas, urgência e emergência. Com 
disponibilização de equipe técnica de apoio e equipamentos em regime de comodato sem nenhum custo 
para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves. 
 
2 – OBJETIVO DO CONTRATO 
Garantir a disponibilidade de materiais consignados de OPME para execução de procedimentos de 
urgência, emergência e eletivos. Garantir a estrutura técnica de apoio ao cirurgião. Fornecer produtos 
com registro na ANVISA. Garantir o registro do valor no prazo de 12 meses. 
 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Fornecimento de OPME: 
 
OPME’S  em regime de consignação nas dependências do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves: 
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Fornecimento de OPME de acordo com a necessidade: 
 

 
 
3.2 Apoio Técnico: 
 
• Fornecer ao Cirurgião apoio técnico no manejo, utilização e descarte dos OPMEs, de forma 
integral em dias letivos e horário comercial, e sobreavisos noturnos, finais de semana e feriados. 
Habilitação exigida: Instrumentação Cirúrgica; 
 
 
4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
4.1 – SERVIÇO: 

• Fornecer OPME devidamente registrada na ANVISA; 
• Abastecer estoque consignável a quantidade mínima permitida pela instituição; 
• Emitir Nota Fiscal para cada procedimento com utilização do OPME em até 48 horas após a 

solicitação de reposição, identificando na Nota Fiscal o lote e validade e código SUS, quando 
este for compatível com a tabela SIGTAP; 

• Controlar a qualidade do serviço prestado; 
• Deixar disponível nos prontuários os lacres de todos os OPME’s utilizados no ato cirúrgico; 
• Correlacionar dados dos lacres com dados da Nota Fiscal, evitando divergências de 

informações; 
• Estabelecer relacionamento direto com a Central de OPME e com os respectivos setores de 

faturamento e auditoria, com objetivos pertinentes a auditoria de enfermagem e faturamento 
hospitalar; 

   
  4 .2 – EQUIPAMENTOS:  
 
4.2.1 – A empresa deverá disponibilizar: 

• Ferramentas e equipamentos para execução dos serviços tais como:  
a. Pinças bipolares; 
b. Caixa de laminectomia; 
c. Monitor de PIC; 
d. Craniótomo; 
e. Drill; 
f. Fixador de Crânio; 

 
• Equipamentos necessários para o desempenho das funções e equipamentos de proteção 

individual para os funcionários que exercerem suas atividades conforme as normas vigentes. 
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4.3 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
a) Garantir a fidedignidade das informações prestadas; 
 
4.4 – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, OU TRANSFERÊNCIA D OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS 

 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua 
cessão ou transferência, total ou parcial. 

 
4.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) No mínimo 02 (dois) atestados de bom desempenho em serviços da mesma natureza e porte, 
fornecidos pelas contratantes dos serviços, contendo, necessariamente, a especificação dos serviços 
executados e o prazo de execução/contratação. 
b) Deverá possuir Responsável Técnico para entrega do serviço. 

 
5 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O contrato terá vigência de 12 meses. 
 
6- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) A empresa contratada deverá confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados a esta atividade. 

b) A empresa contratada deverá atuar com imparcialidade na análise de procedimentos médico-
hospitalares. 

c) A empresa contratada deverá evitar o envolvimento de ordem afetiva, familiar, política e comercial 
com as áreas auditadas. 

d) A empresa deverá manter total sigilo das informações obtidas e ter o máximo cuidado no manuseio 
das informações e documentos; 

e) Comunicar imediatamente a direção, qualquer irregularidade relacionada ao exercício de suas 
atribuições, bem como qualquer utilização fraudulenta. 

f) Auxiliar o setor de faturamento e auditoria de enfermagem, com informações e orientações que se 
fizerem necessárias. 

g) O pagamento do contrato, se dará através de analises de relatórios que evidenciem a utilização do 
produto faturado, no prazo de 30 dias contados a partir da emissão da nota fiscal. 

h) O serviço de auditoria deverá periodicamente, em prazo a determinar, auditar os processos que 
envolvam OPME’s. 
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i) O Fornecedor deverá garantir a rastreabilidade de 100% dos produtos ofertados 

j) A empresa deverá conter certificado de regularidade técnica em órgãos competentes 

k) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital 
Drº Jayme Santos Neves, ou pelo e-mail da AEBES, compras@hejsn.aebes.org.br em 5(dias), após a 
sua publicação. 
 


