
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  PARA  REALIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS
HOSPITALARES  EM  NEFROLOGIA  –  PROCEDIMENTO  DE  TERAPIA  RENAL  SUBSTITUTIVA  PARA
PACIENTES ADULTOS E NEONATAIS HOSPITALIZADOS NO HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.

1. OBJETO

1.1. Visa  o  presente  Termo de  Referência  tem como finalidade  a  contratação de  empresa

especializada (pessoas jurídicas) na prestação de serviços hospitalares em NEFROLOGIA -

Procedimento de Terapia Renal Subs tu va: Hemodiálise e Diálise Peritoneal Intermitente

(DPI) e demais a vidades afins, a pacientes adultos e neonatais hospitalizados, atendendo

a demanda interna do Hospital da Mulher do Recife. 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa  para  oferta  de  sessões de  Hemodiálise  e  Diálise Peritoneal

Intermitente (DPI) para pacientes adultos e neonatais internados no Hospital da Mulher do

Recife visa garan r a manutenção da qualidade da assistência prestada e a segurança dos

usuários,  impactando  principalmente  nos  atendimentos  de  alto  risco,  demanda

caracterizada por pacientes com perfil de maior complexidade. 

O início do serviço de alto risco no Hospital da Mulher do Recife implicou na abertura dos

leitos  das  Unidades  de  Terapia  Intensiva  e  de  Cuidados  Intermediários  –  UTI  e  UCI  –

respec vamente, que somam 47 eleitos distribuídos em 10 leitos de UTI adulto, 10 leitos

de UTI neonatal e 27 leitos de UCI neonatal e Canguru.

 A UTI é um serviço hospitalar des nado a usuários em situação clínica grave ou de risco,

clínico  ou  cirúrgico,  necessitando  de  cuidados  intensivos,  assistência  médica,  de

enfermagem e fisioterapia ininterruptos, monitorização con nua durante as 24 (vinte e

quatro) horas do dia, além de equipamentos e equipe mul disciplinar especializada.

A UCI é um serviço hospitalar des nado a usuários em situação clínica de risco moderado,

que requerem monitorização e cuidados semi-intensivos, intermediários entre a unidade

de internação e a unidade de terapia intensiva, necessitando de monitorização con nua

durante  as  24  (vinte  e  quatro)  horas  do  dia,  além  de  equipamentos  e  equipe

mul disciplinar especializada.

O  Ministério  da  Saúde,  conforme  Portaria  de  Consolidação  GM/MS  no03  de  28  de

setembro de 2017 (ANEXO) que trata sobre habilitação de UTI e UCI estabelece em seu

ar go 10, j,  que “a assistência  clínica nefrológica, incluindo a hemodiálise” é recurso

assistencial que deverá ser garan do na beira do leito por meio próprio ou terceirizado.



DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão  par cipar  os  interessados que  atenderem a  todas  as  exigências  con das

neste Termo de Referência  e que pertençam ao ramo de a vidade per nente  ao

objeto em questão;

2.2. Os  fornecedores  arcarão  com  todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  e

apresentação de suas propostas;

2.3. Não  poderão  par cipar  de  qualquer  fase  do  processo,  interessados  que  se

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

2.3.1.Estejam cons tuídos sob a forma de consórcio;

2.3.2.Estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação.

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. O prestador de serviços interessado deverá apresentar proposta, exibindo a descrição

detalhada do objeto deste Termo, devendo conter:

a)  Nome  ou  razão  social  do  proponente,  CNPJ,  endereço  completo,  telefone  e

endereço eletrônico  (e-mail),  em papel  mbrado da empresa e  assinada  por seu

representante legal;

b) Prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentação;

c) PREÇO UNITÁRIO, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este úl mo

em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$);

d) Descrição completa dos serviços ofertados, conforme especificações aqui con das;

e)  Todos  os  custos  deverão  estar  inclusos,  tais  como  impostos,  tributos,  fretes,

tarifas, seguros e todos os demais custos diretos ou indiretos para a execução do

objeto;

f) Nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa,

para fins de pagamento;

3.2. Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao CONTRATANTE a

faculdade  de  promover  verificações  ou  diligências  que  se  fizerem  necessárias,

obje vando a comprovação da regularidade da cotação ofertada;



3.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das

condições estabelecidas neste Termo de Referência.

3.4. As propostas deverão ser enviadas até o dia 25/01/2020.

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Será  considerado  vencedor  o  proponente  que,  estando  de  acordo  com  as

especificações e condições con das neste Termo de Referência, ofertar o menor valor

global, que deverá prever o procedimento principal (sessão de hemodiálise ou diálise

peritoneal  intermitente)  e  todos  os  demais  procedimentos  previstos  no  ANEXO  I

deste Termo de Referência para a prestação de serviços;

4.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita a par r de

critérios técnicos operacionais;

4.3. Não serão classificadas para análise as propostas que:

4.3.1.Não atendam todas as exigências con das neste documento;

4.3.2.Ofereçam vantagens não previstas ou de interpretação dúbia ou que contrariem

as exigências con das neste documento;

4.3.3.O resultado será enviado às empresas par cipantes via e mail;

5. DOS DOCUMENTOS 

5.1. O prestador de serviços selecionado deverá apresentar os seguintes documentos para

assinatura do contrato:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) Cer dão Nega va Federal, Estadual, Municipal, Previdenciária e FGTS; 

c) Contrato Social ou Estatuto Social e adi vos, contendo objeto compa vel com o

serviço a ser prestado; 

d) Autorização de Funcionamento (ANVISA), quando couber; 

e) Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, quando couber ou protocolo que

comprove solicitação de renovação;

f)  Comprovação  de  profissional  (médico  nefrologista)  responsável  pelo  serviço  –

Responsável Técnico – com apresentação da Cer dão de Responsabilidade Técnica

emi da pelo respec vo Conselho de Classe;

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ASPECTOS GERAIS

6.1. O serviço será prestado nas dependências do Hospital da Mulher do Recife, localizado

na Rodovia BR-101 s/n - Curado, Recife - PE, 50790-640;



6.2. O serviço será  executado mediante solicitação prévia da Contratante,  e  pago pela

pelo número total de sessões realizadas; 

6.3. A  prestação  dos  serviços  contemplará  a  incorporação  de  Recursos  Humanos  e

Tecnológicos  necessários  à  execução  dos  mesmos  de  acordo  com  a  demanda

existente;

6.4. A prestação  dos  serviços  será  feita  a  par r  da  solicitação  do  procedimento  pela

Contratante  de  acordo  com  as  necessidades  do  paciente  que  será  subme do  ao

procedimento de hemodiálise, cuja per nência de indicação e periodicidade são de

responsabilidade do corpo clínico da unidade hospitalar;

6.5. O corpo clínico da unidade hospitalar, em casos de dúvida quanto à condução clínica

do  caso,  poderá  solicitar  ao  Contratado  parecer  técnico  que  será  elaborado  pelo

nefrologista e anexado ao prontuário do paciente;

6.6. O Contratado deverá fornecer toda a equipe técnica responsável para realização dos

serviços de hemodiálise com comprovada capacidade técnica e formação exigidas ao

serviço desempenhado, conforme legislações vigentes; 

6.7. Todos  os  equipamentos  u lizados  na  prestação  do  referido  serviço  deverão  ter

registro do respec vo órgão de controle, e obedecer à legislação vigente (Resolução

ANVISA RDC nº. 154, de 15 de junho de 2004).

7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ASPECTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS E QUALITATIVOS

7.1. A prestação dos serviços incluirá a responsabilidade total pelo fornecimento de todo
o material necessário à realização do procedimento (hemodiálise ou diálise peritoneal
intermitente);

7.2. A implantação de cateter (acesso vascular ou peritoneal) – inclusive de triplo lúmen
quando  indicado  –  será  solicitada  em  situações  específicas  e  previamente  pela
Contratante, quando da impossibilidade de realização pelo corpo clínico da unidade
hospitalar;

7.3. A  prestação  dos  serviços  deverá  oferecer  tratamento  da  água  u lizada  no

procedimento dialí co, com sistema de osmose reversa;

7.4. O  CONTRATADO  deverá  oferecer  todos  os  insumos,  medicamentos  e  correlatos
necessários para atender todas as sessões de hemodiálise em embalagem original, e
perfeito estado, dentro do prazo de validade, sem sinais de violação, aderência ao
produto e umidade, sem inadequação de conteúdo e iden ficadas as condições de
temperatura exigidas em rótulo, e com número de registros emi do pela ANVISA;

7.5.  A prestação de serviços deverá estar disponível de forma ininterrupta, 24 horas por
dia, durante os sete dias da semana e deverá ocorrer no prazo máximo de 04 (quatro)
horas, após o contato da CONTRATANTE;



7.6. A realização do controle da qualidade da água da unidade hospitalar será feita pela
Contratante, podendo ocorrer a expensas do Contratado a validação deste controle,
se o mesmo achar necessário;

7.7. Realizar métodos alterna vos à hemodiálise convencional, como os métodos híbridos
e  con nuos,  em  Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  ou  Unidade  de  Cuidados
Intermediários (UCI) sob supervisão de médico nefrologista, tendo registro do tulo
de especialista no Conselho Federal de Medicina como habilitação mínima;

7.8. Disponibilizar contato de profissional médico 24 horas para que a unidade hospitalar
possa solicitar o serviço de diálise quando necessário;

7.9. Apresentar Procedimento Operacional Padrão (POP) referente à desinfecção interna e
de super cie das máquinas de diálise e do sistema de tratamento portá l de água;

7.10. Elaborar mensalmente relatório técnico dos serviços executados, iden ficando
os pacientes, contendo descrição dos procedimentos realizados e desfecho clínico
(óbito, alta  hospitalar  com recuperação total  da função renal,  alta hospitalar  com
recuperação  parcial  da  função  renal,  alta  sem  recuperação  da  função  renal  e
encaminhamento para centro de diálise), obrigatoriamente assinado pelo médico que
realizou o atendimento a ser validado pela chefia do setor;

7.11. Fornecer  os  relatórios,  documentos  e  informações  previstos,  de  forma  a
permi r sua integração em bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão
determinado pela Contratante.

8. DO CONTRATO

8.1. Após a homologação do resultado fica a empresa vencedora convocada, desde já, a

comparecer,  por  seu  representante  legal  ou  pessoa  com poderes  expressos  para

tanto, na Administração da SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER,

no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da divulgação do resultado, para assinatura

do termo contratual;

8.2. No caso da não assinatura do contrato no prazo estabelecido, ou havendo recusa em

fazê-lo, sem justa causa, a SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER

convocará os proponentes remanescentes, observando a ordem de classificação, para

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

9. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO



9.1. Obriga-se  a  contratada  a  cumprir  as  obrigações  legais,  tributárias,  trabalhistas,

previdenciárias, etc., não respondendo a SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE

AO CÂNCER nem solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações da contratada;

9.2. Em caso de eventual condenação da SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO

CÂNCER a pagar verba decorrente  de inadimplemento de obrigação  por parte  da

contratada, poderá a Contratante exercer o direito de regresso;

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelas Coordenações da UTI e UCI ou outro

setor  designado  pelas  referidas  Coordenações,  a  quem  incumbirá  acompanhar  a

conformidade  da  prestação  de  serviços,  determinando  à  CONTRATADA  as

providências necessárias ao regular e efe vo cumprimento do contrato, bem como

rejeitar  o  que  não  atenda  às  especificações  con das  no  presente  Termo  de

Referência,  devendo  anotar  e  enquadrar  as  infrações  contratuais  constatadas  e

solicitar a imediata correção da situação fá ca reprovada;

10.2. O fiscal  do  contrato  tem total  liberdade para o pleno exercício  de  suas  funções,

devendo o CONTRATADO atender, de imediato, as exigências por ele impostas, ou, se

vier a discordar, interpor recursos junto à SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE

AO CÂNCER;

10.3. O  controle  e  validação  para  fins  de  pagamento  da  produção  mensal  realizada

deverão  ser  feitos  por  cada  setor  solicitante,  cabendo  a  cada  um a validação  da

produção e o atesto da nota fiscal.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente através de depósito em conta bancária em

nome e CNPJ da contratada.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A simples apresentação da proposta implica na aceitação livre e plena de todas as

condições es puladas neste Termo de Referência;

12.2. A  critério  da  SOCIEDADE  PERNAMBUCANA  DE  COMBATE  AO  CÂNCER,  por

conveniência  administra va,  a  presente  contratação  poderá  ser  revogada  ou  ter

adiada sua efe vação;

12.3. O prestador de serviços deverá estar apto a ampliar o seu atendimento para outras

unidades que eventualmente venham a ser geridas pelo HCP Gestão;

13. DAS SANÇÕES



13.1. A  multa  moratória  será  cobrada  do  vencedor  pelo  atraso  injus ficado  no

cumprimento  da  obrigação  a  que  se  vinculou,  ou  dos  prazos  constantes  de  sua

proposta ou do contrato;

13.2. A multa moratória acima mencionada será de sete centésimos por cento (0,07%) por

dia de atraso no pagamento, até o limite de dez por cento (10%) do valor total da

respec va parcela mensal;

13.3. A multa por inexecução contratual será aplicada no percentual de até vinte por cento

(20%) pela rescisão do contrato por culpa do vencedor/locatário, calculada sobre o

valor anual previsto do contrato;

13.4. As multas previstas têm caráter de sanção administra va e sua aplicação não exime a

vencedora/locatária da reparação de eventuais perdas e danos que seus atos venham

a acarretar à SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER;

14. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

14.1. Ser responsável por qualquer dano causado ao Contratante ou a terceiros, durante o

período de execução dos serviços;

14.2. Cumprir  todos  os  prazos  de  entrega  de  resultados  informados  neste  termo  de

referência. O não cumprimento dos prazos poderá gerar penalidades e cancelamento

do contrato por parte da contratante;

14.3. Eximir-se de cobrar diretamente ao usuário qualquer importância concernente aos

procedimentos realizados;

14.4. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante por

profissional empregado ou preposto, em razão da execução do contrato;

14.5. Prestar  o serviço,  durante  toda a  execução contratual,  em conformidade com as

obrigações assumidas,  inclusive as condições de qualificação e habilitação exigidas

neste Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

15.2. Acompanhar,  fiscalizar,  conferir  e  avaliar  o  objeto  contratual,  por  meio  de

representante designado para tal fim; 

15.3. Aplicar  ao  Contratado  as  penalidades  regulamentares  e  contratuais  após  prévio

procedimento administra vo, garan do previamente o direito à ampla defesa;

15.4. A contratante reserva-se ao direito de rejeitar,  no todo ou em parte,  os serviços

executados,  se  es verem  em  desacordo  com  as  especificações  constantes  deste

Termo de Referência.



ANEXO I

PROCEDIMENTO VALOR UNITÁRIO
Hemodiálise sessão até 04 horas
Hemodiálise sessão até 06 horas
Hemodiálise sessão até 12 horas
Diálise por 12 horas
Parecer nefrologista*
Implante cateter*
TOTAL GLOBAL
*Quando expressamente solicitado pelo Contratante.


