
CONTRA TO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 029/2021/HCN 

São partes deste instrumento, de um lado, IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTIJDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conj. 33, 34 e 35, Município de São 

Paulo - SP, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente "CONTRATANTE" ou "IMED"; e, de outro lado, CENTRAL DE 

REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA., nome fantasia CRM, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 0l.129.614/0001-30, localizada na Rua 137, nº. 246, Qd. 52 

Lt. 22, Setor Marista, Goiânia- GO, CEP: 74.170-120, neste ato representada pela Sra. Adriana 

Helena Godoy Strelau, inscrita no CPF/MF sob o nº 783.829.126-72, doravante denominado 

simplesmente "CONTRATADO", tem entre si ajustado que: 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do "Chamamento Público de nº 

01/2021" (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na 

Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no Diário Oficial do 

Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o lMED celebrou com 

o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de gestão 

correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde 

da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021), com data para início de suas 

operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro indicados, não 

é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo ordinário de seleção 

para fins de contratação de serviços e fornecimento de bens relacionados ao referido hospital; 
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- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade temporal já 

mencionada, não pode haver risco de intenupção ou mesmo suspensão, ainda que parcial, dos 

bens fornecidos ou dos serviços prestados à população usuária do HCN; 

- Considerando que o CONTRATADO já fornecia bens e/ou prestava serviços junto ao referido 

hospital, ainda que contratado por terceira organização social (anexo I deste instrumento), e 

que, por força daquela outra contratação, cumprirá, a partir do dia 01/12/2021, com suas 

obrigações por um prazo de até 90 (noventa) dias; e 

- Considerando a necessidade de se aumentar a abrangência do escopo inicialmente contratado 

face à capacidade instalada do hospital que será gerido pelo IMED, bem como que o 

CONTRATADO encaminhou Proposta englobando tanto os serviços antigos, como os novos que 

ora se contratam (anexo n deste instrumento - parte integrante deste contrato emergencial), 

sendo que a mesma atende, técnica e comercialmente, às necessidades do CONTRATANTE, 

as partes têm, entre si, justo e contratado o que segue. 

1 - O CONTRATADO continuará fornecendo os bens ou prestando os serviços constantes do 

anexo I deste instrumento junto ao CONTRATANTE, bem como de seu anexo II (proposta de 

abrangência do escopo inicialmente contratado). Referidos bens ou serviços se constituem em: 

Prestação de Serviços de Esterilização de Materiais, pelo método vapor de baixa temperatura 

formaldeído (VBTF) e pelo método vapor saturado sob pressão de alta temperatura, pertinentes 

a cada material. 

2 - O prazo desta avença é de até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste 

instrumento, prorrogáveis por conveniência das partes. Fica estabelecido que eventual 

prorrogação deste contrato emergencial só se dará por escrito - sem o que o contrato 

emergencial será automaticamente rescindido, sem qualquer ônus ou penalidades para as 

partes. 
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2.1 - Caso o processo ordinário de seleção seja concluído antes do término da vigência do 

presente contrato emergencial, este também será automaticamente rescindido sem nenhum ou 

penalidades para as partes. 

3 - No que tange ao objeto da contratação e obrigações do CONTRATADO, permanecerão em 

vigor, pelo prazo indicado à cláusula "2" retro, as disposições constantes do anexo I a este 

instrumento, naquilo que não confrontar com os termos desta avença e em seu anexo II. 

3.1 - Valor disposto no anexo n deste instrumento: 

Estlm ativa de Valor Valor Valor Unitário Valor Unitário 
Cirurgias a serem Número Unitário Por Unitário por por cirurgia a por leito de 

Realizadas de Leitos Cirurgia até leito de UTI cima de~ 200 UTI a cima de 
Mensalmente de UTI S 200 atéS 200 200 cirurgias 

ativos cirurgias Mês cirurgias mês 
Mês 

200 30 R$540,00 R$450,00 R$460,00 R$382,00 

VALOR MENSAL ( ESTIMADO PARA O QUANTITATIVO DE ATE Valor Mensal 
200 CIRURGIAS E 30 LEITOS DE UTI) !§121.500100 

VALOR TOTAL CONTRATO MENSAL Rl121.500100 

4 - O CONTRATADO declara ter ciência de que o presente contrato emergencial é firmado em 

razão de o CONTRATANTE ter sido sagrado vencedor do "Chamamento Público de nº O 1 /2021" 

(Processo Administrativo nº 202000010030869) para fins de, mediante celebração de contrato 

de gestão com Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, promover 

o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Deste modo, o 

CONTRATADO concorda, desde já, que os montantes devidos em razão deste contrato 

emergencial estão estrita e necessariamente vinculados à efetivação do repasse financeiro, pelo 

Estado de Goiás, dos valores relativos ao mencionado contrato de gestão. 

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração ( data acordada entre as 

partes) 
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E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

contrato emergencial para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma 

de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº' 2.200/2001 em vigor no 

Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste contrato emergencial, 

ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for 

assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma fisica, o contrato emergencial 

deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 01° de dezembro de 2021. 

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

:Jra Adriana Venture,,. 
CRF.00 10.824 

NTO DE MATERIAIS LTDA. 

Testemunhas: 

1) n°1ºU)_, 4 rn. 1,m;__, 
Nome: 

2) __________ _ 

Nome: 

R.G.: R.G.: 
C.P.F: osB. 58lf. 141 - 01 C.P.F.: 
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ANEXO I CONTRATO INICIAL FIRMADO ENTRE 

CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA. 

E 

. -G , ~1 
(j 

AGIR -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS - CME: CENTRO DE 
MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGIR -
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO 
E RESULTADOS EM SAÚDE E A 
CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 
DE MATERIAIS LTDA. 

Proc. E-doe. nº 20210009.00017 HCN 

Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 
INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos com 
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo 
Decreto Estadual nº 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº 1.073/18, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.029.600/0002-87, estabelecida na Avenida Olinda com Avenida PL3, Quadra H4, 
Lotes 1,2 e 3, Edifício Lozandes Corporate Design, Torre Business, 20° Andar, Parque 
Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia/GO, declarada gestora temporária do HOSPITAL 
PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), 
situado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida Pará, bairro Jardim Eldorado, 
Uruaçu/GO, em conformidade ao Despacho nº 630/2021 - GAB/SES/GO e Ofício nº 
2424/2021 - GAB/SES/GO, neste.ato representada por seu Superintendente Executivo, 
Sr. Lucas Paula da Silva, intra-assinado, doravante denominada CONTRATANTE e, 
de outro lado a empresa CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 
LTDA, nome fantasia CRM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 
01 .129.614/0001-30, estabelecida na Rua 137, nº. 246, Qd. 52 Lt. 22, Setor Marista, 
CEP 74.170-120, Goiãnia-GO, doravante denominada CONTRATADA; 

Considerando: 

IITAIO 

•• 'º''' 

Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas \\ 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, l 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção J 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República ; 

A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 
como pandemia do Novo Coronavirus: ,n, t 

Q lsecretarfageral@aglrsaude.org.br 
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E a necessária urgência de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. 

E considerando ainda: 

A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
Que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019; 

O Decreto nº 9.653 de 19 de abril de 2020 (que revogou o Decreto nº 9.633 de 
13 de março de 2020), 
Que dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública do 
Estado de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCov); 

O Decreto nº 9.711 de 10 de setembro de 2020, 
Que prorroga o prazo de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e dá 
outras providências; 

O Decreto nº 9.778 de 07 de janeiro de 2021, 
Que prorroga os prazos de que tratam os Decretos nº 9.634, de 13 de março de 
2020, e nº 9.653, de 19 de abril de 2020; 

O Ofício nº 2424/2021 - GAB/SES-GO, 
Que convoca a Agir "a assumir, de imediato, a gestão e operacionalização do 
"Hospital Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano" (situado à Av. 
Contorno, esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO), em decorrência da :! 
atual necessidade de ampliação da rede assistencial para enfrentamento da -~ 
pandemia do novo coronavírus."; e 
O Despacho nº 630/2021-GAB/SES-GO, 

e:, 

Que determina a convocação da Agir para assumir a gestão do Hospital Regional de O 
Uruaçu, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus"; e j\ 
O Contrato de Gestão, firmado para a gestão e operacionalização do "Hospital 
Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano" (situado à Av. 
Contorno, esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO); 

Firmam as partes o presente contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas, que voluntariamente aceitam e outorgam. 

2/21 

' 

Q l secretarlageral@aglrsaude.org.b r 
@ @aglrsaude O l/aglr.saude 

\. 1 (62) 3995-5406 
9 Av. Ohnda com Av. PL3. Qd. H4 Lt 1,2,3 Ed. Lozandes Corpora te Design 

Torre Bu, lness, 20" Andar, Parque Lozandes. Gol<'lnla -Golas . CEP: 74884- 120 

www.agirsaude.org.br 



• aglr:)i:ii}:~: 
11:J\.l l ,JUO ~ 
UT, r,,Hl,lf• 

sus+ • '@i 
IIIAIG 
HGOI.U 

acnmr 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Esterilização 

de Materiais, pelo método vapor de baixa temperatura formaldeído (VBTF) e pelo 
método vapor saturado sob pressão de alta temperatura, pertinentes a ca~a 
material, em conformidade com todas normativas vigentes, para atender as 
necessidades dos pacientes do HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-
19 DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), sem nenhum custo adicional para a 
CONTRATANTE. 

Parágrafo único - Integram o ·presente contrato os termos da Carta Cotação e 
seus respectivos Anexos, naquilo que for aplicável , bem como a proposta comercial 
apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
A prestação de serviço(s), objeto do presente contrato, será realizada no 

endereço da CONTRATANTE, sem nenhum custo adicional (frete CIF), e deverão 
atender a todas as exigências e orientações descritas nos ANEXOS deste 
instrumento. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá prestar os serviços, o objeto do 
presente contrato, em conformidade com o ANEXO 1, o qual detém a 
DESCRIÇÃODO(S) SERVIÇO(S), QUANTITATIVOS E VALORES. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as 
exigências e orientações descritas do ANEXO li, que trata da DESCRIÇÃO 
TÉCNICA DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Terceiro - Na inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos 
pela CONTRATADA ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em 
descumprimento do ajuste, estará à mesma sujeita a penalidades. 

("• 

Parágrafo Quarto - Fica vedado à CONTRATADA o uso em material de divulgação 
de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome da () 
CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização para tal finalidade. K 
Parágrafo Quinto - A prestação de serviço(s)aqui contratado(s), poderão ser · 
prestados pela matriz e/ou filiais da CONTRATADA, desde que expressamente 
informado, bem como estejam regulares com as documentações, e certidões fiscais 
e trabalhistas. 

Parágrafo Sexto - Os produtos esterilizados deverão ser acompanhados por laudo 
constando quantidade e especificação dos produtos, testes quantitativos e 
qualitativos (quimices e biológicos) para os fins de acompanhamento, 
monitoramento e rastreamento dos processos. 
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Parágrafo Sétimo - Caso a CONTRATANTE identifique bandejas com materiais 
incompletos ou divergentes a CONTRATADA se responsabilizará pela 
reesterilização, sem custos adicionais à CONTRATANTE. 

Parágrafo Oitavo -A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento, 
por parte de seu representante, das normas de segurança, conduta e disciplina 
determinadas pela Instituição .e responder por quaisquer danos pessoais ou 
materiais causados por seus empregados, nas dependências da CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono - A CONTRATADA deverá garantir que a prestação do serviço 
(pelos profissionais) atenderão ao disposto nas legislações vigentes e na Norma 
Regulamentadora 32, bem como as normas internas da CONTRATANTE, com 
destaque para as normas de biossegurança, protocolos assistenciais e de 
segurança do paciente, sem prejuízo de outras que venham a viger. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE se obriga a: 

a) proceder a conferência no ato da coleta do material a ser processado; 
b) atestar a entrega dos materiais já esterilizados e efetuar pagamento à 

CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
neste contrato; · 

c) promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente 
contrato, sob aspectos quantitativos e qualitativos, anotando as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

d) solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer serviço que 
apresente defeito; 

e) comunicar à CONTRATADA quaisquer intercorrências que comprometam a 
execução dos serviços objeto do presente contrato; o 

f) fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à 

• UfAIG 
HCOIÃI 

execução dos serviços objeto deste contrato; 
g) permitir o acesso às suas instalações, o empregado da CONTRATADA, X 

quando em serviço, observando as normas internas de segurança; \) 
h) indicar o nome do responsável pela fiscalização do contrato e pelo 

acnmr 

recebimento dos serviços executados; 
i) Avaliar mensalmente a · Medição dos serviços efetivamente prestados, 

descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles não 
aprovados por inconformidade aos padrões de qualidade estabelecidos; 

j) A fiscalização do CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, acesso a todas as 
dependências dos serviços da CONTRATADA; 

Parágrafo único - O acompanhamento exercido pela CONTRATANTE não implica 
corresponsabilidade sua ou de seus prepostos designados para a fiscalização do 
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contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por 
danos que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam causados inclusive a terceiros. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS O8RIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA se obriga a: 

a) realizar os serviços de coleta, processamento e entrega, com vista nos 
procedimentos descritos neste contrato e nos preceitos legais em vigor; 

b) utilizar mão de obra qualificada para realização dos serviços; 
c) utilizar-se das melhores técnicas disponíveis na execução dos serviços objeto 

desta proposta, conforme a legislação em vigor; 
d) cumprir os prazos especificados neste contrato; 
e) realizar a prestação de serviço, objeto do presente instrumento, em estrita 

atenção às normas técnicas impostas pelos órgãos 
controladores/reguladores, a exemplo da ANVISA; 

f) respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao 
funcionamento da CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente 
instrumento; 

IITAIO 
Dl GOIÃI 

g) fazer com que os seus funcionários, responsáveis pela entrega dos itens, 
estejam devidamente uniformizados e identificados, devendo ainda atender 
as exigências da NR-32; 

h) cumprir e fazer cumprir com fidelidade o cronograma e prazos estabelecidos ;:: 
pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade; .a 

i) garantir a qualidade da prestação de serviço contratados durante o período j: 
de vigência deste contrato; "' 

j) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em ~i 0 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou -6 
incorreções resultantes da execução do contrato ou de equipamentos, !' 
insumos e materiais empregados em sua produção; 

k) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento, 
conforme previsto no presente contrato, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 
emprego com a CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da f 
CONTRATADA as despe·sas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais; , 

1) indenizar todo e qualquer dano que possa advir, direta ou indiretamente, à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente da utilização do produto adquirido, 
devendo o dano ser devidamente comprovado através de laudo técnico; 

m) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados, nas dependências da CONTRATANTE; 

n) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

o) cumprir e fazer cumprir com todas as demais obrigações constantes nos 
ANEXOS do presente contrato; 
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p) designar preposto responsável pelo atendimento à CONTRATANTE,_ lotado 
na cidade de Goiânia ou Região Metropolitana, devidamente capacitado e 
com poderes para decidír e solucionar questões pertinentes ao objeto do 
contrato; 

q) A CONTRATADA deverá manter registros relevantes e comunicações de 
ordem técnica sobre o objeto do contrato, mantendo-o sob sua guarda e 
responsabilidade, disponivel ao fiscal do CONTRATANTE. 

r) permitir a irrestrita fiscalização e vistoria de todos os equipamentos e 
utensílios que a CONTRATADA vier a instalar nas dependências da 
CONTRATANTE; 

s) manter atualizados os dados e informações: dados bancários para os 
pagamentos, endereço(s), telefone(s) e e-mail para contato; 

t) solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o 
cumprimento das suas obrigações contratuais; 

u) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento deste contrato; 

v) manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas neste contrato, devendo informar a superveniência de eventual ato 
ou fato que modifique aquelas condições; 

w) efetuar o pagamento de multas, indenizações ou despesas impostas por 
órgãos fiscalizadores na atividade da CONTRATADA, bem como suportar o 
ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste contrato; 

x) fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os 
ônus daí decorrentes, necessariamente já incluídos no preço contratado, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

y) encaminhar, junto com o documento de cobrança, sempre que for alterada, a 
relação dos empregados alocados à execução do contrato, com os 
respectivos dados pessoais e empregatícios; 

z) encaminhar, sempre que solicitado pelos órgãos de controle e fiscalização as 
informações pertinentes a prestação do serviço objeto deste contrato; 

• '@11 
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aa)pagar os salários dos empregados em obediência a legislação, respondendo "-
pelo descumprimento dessa obrigação, inclusive as acessórias; 

bb)comprovar mensalmente á quitação das obrigações trabalhistas; 
realizar o controle de qualidade e respeito às normas e legislações, vigentes, 
cumprindo inclusive, às exigências preconizadas pelos órgãos certificadores 
ou acreditadores (lntemational Organization for Standardization - ISO, O 
Organização Nacional de Acreditação - ONA, dentre outros). \ 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR CONTRATUAL 
O valor estimado mensal do contrato é da ordem de R$ 289.000,00 

(duzentos e oitenta e nove mil reais) . Sendo o seu valor total estimado em R$ 
1.734_.000,00 (um milhão ~etecentos e trinta e quatro mil reais), conforme 
descrito no ANEXO 1, parte integrante deste instrumento, incluindo todos os custos 
relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão 
deste contrato. ~
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Parágrafo Primeiro - Os valores unitários são fixos e irreajustáveis pelo período de 
12 (doze) meses, podendo ser reajustado em caso de prorrogaç~o contr~tual ou 
acordo prévio entre as partes, com base no índice de IPCA (lnd1ce Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que vier substituí-lo. 

Parágrafo Segundo -A CONTRATADA declara que os valores contidos ~o ANEXO 
1 incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do 
objeto, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, 
embalagens, lucro e outros. 

Parágrafo Terceiro - A abertura do Hospital de Campanha ocorrerá de forma 
gradual e conforme a demanda. Diante disto não caberá a CONTRATANTE a 
obrigatoriedade de contratação dos serviços na referida quantidade, podendo 
ocorrer majoração ou supressão .. 

Parágrafo Quarto - Os quantitativos e valores aqui contratados poderão sofrer 
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento). 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a prestação de 

serviço correspondente ao mês consolidado. 

Parágrafo Primeiro - Para fins de pagamento deverá ser considerado a data de 
início da efetiva prestação de serviço. 

Parágrafo Segundo - O pagamento será realizado mediante a Nota Fiscal 
devidamente atestada e, nos casos em que se fizerem necessários, com as 
respectivas faturas e relatórios. 

Parágrafo Terceiro - Havendo concessão de prazo e/ou condição mais benéfica 
para CONTRATANTE na realização do pagamento, a mesma poderá ser 
aproveitada sem prejuízo aos termos deste contrato . 

Parágrafo Quarto - O pagamento mencionado no caput será realizado através de 
crédito ban~ário, conforme os dados abaixo, ou junto a outro banco e/ou conta, ou R 
por outro meio, desde que expressamente informado. 

\ 

Banco Agência Conta Corrente 

Banco do Brasil 4148-3 10.9243-x 

Parágrafo Qui~to - Existindo valores c~rrespon?entes às glosas e ou correções, os 
mesmos poderao ser efetuados no mes seguinte a sua apuração, devendo ser 
observado o prazo final de vigência. 
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Parágrafo Sexto - Do pagamento serão descontados os valores eventualmente 
aplicados em virtude de penalidade por descumprimento do contrato. 

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá encaminhar junto com o documento 
de cobrança: 

1- A cada pagamento: 
a) regularidade perante a Fazenda Federal , Estadual e Municipal, do domicílio 

ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei; 
b) regularidade perante a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3°, 

da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual , e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei ; 

c) certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT; 
d) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
e) pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior; 
f) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível. 

li -Anualmente, no mês subsequente ao da competência legal: 
a) pagamento do décimo terceiro salário; 
b) encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações 

trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados - Caged. 

Ili - No mês subsequente ao da ocorrência , independente de solicitação: 
a) realização de cursos de treinamento exigidos pela CONTRATANTE; 
b) ASO de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; 
c) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 

forma da lei. 

IV - Sempre que solicitado, os seguintes comprovantes: 
a) cumprimento das obrigações contidas em acordos, convenções ou dissídios 

coletivos de trabalho; 
b) cumprimento das demais obrigações estabelecidas na Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato. 

Parágrafo Oitavo - Constituem vícios do documento de cobrança: 
1 - descumprimento de qualquer das exigências dessa cláusula; 
li - inexatidão na descrição dos serviços ou na indicação dos preços; 
Ili - utilização de códigos na descrição dos serviços sem as correspondentes 
discriminações no próprio corpo do documento de cobrança; 
IV - existência de rasuras, emendas ou ressalvas; 

Parágrafo Nono - No caso de devolução do documento de cobrança , é suspensa a 
contagem do prazo, sendo reiniciada a partir da apresentação do documento 

8/21 

t 
un.oo 
., ,0141 

e .a ... e/: ~º ,.. 
~g 

o 

(] 
Q lsecretarlageral@agirsaude.org.br 
@ @aglrsaude O j /aglr.saude 

1 (62) 3995-5406 
9 Av. Olinda com Av. PL3, Qd. H4 Lt 1,2,3 Ed. Lozandes Corporate De.si n, 

Torre Buslness, 20• Andar, Parque Lozandes. Gol~nlil - Goljs - CEP: 7j884 -120 

www.agirsaude.org.br 



r 
• aglr •"'"•' , ,c 

•. l i JI ·~I 1.1) 
''º"· ', ,r,t 
,, • 11.1:I • 
1 ,, ,. ,u:1 

sus+ SES 
!,,M.rt' Wlll ~ ÓI! 

[tUOOd.1o 
S.,..do 

acnmr 

corrigido ou substituto, não havendo incidência em mora, nem em causa para a 
suspensão do serviço ou cumprimento parcial do contrato. 

Parágrafo Décimo - É condição indispensável para que os pagamentos ocorram no 
prazo estipulado que os documentos hábeis apresentados para recebimento não se 
encontrem com incorreções, caso haja alguma incorreção, o pagamento só será 
realizado após estas estarem devidamente sanadas, respeitando o fluxo interno da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente 
lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, exclusivamente 
com relação ao objeto dessa contratação. 

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA deveró fazer constar na Nota 
Fiscal: " Hospital para Enfrentamento da Covid-19 do Centro-Norte Goiano; 
processo E-doe. nº 20210009.00026 e Contrato de Gestão nº __ /2021 . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GLOSA 
A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de 

qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
1 - execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte no 
aproveitamento de apenas parte do trabalho; 
li - inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços que 
resulte na perda total do trabalho; 
Ili - não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
IV - descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa 
ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, 
independente da sua natureza. 

Parágrafo Primeiro-A CONTRATANTE poderá ainda aplicar glosas e descontar os 
danos causados ao bem patrimoniais e às multas que eventualmente lhe forem 
aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas por órgãos 
fiscalizadores. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
A CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, para cada pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE, em 
obediência às exigências dos órgãos de regulação, controle e fiscalização. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
O_presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta} dias, contados 

da data do dia 15/03/2021 a 10/09/2020, podendo ser prorrogado por prazos iguais e 
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sucessivos, mediante expresso interesse das partes, através de aditivo, vedada a 
sua prorrogação automática. 

Parágrafo Primeiro - A vigência deste contrato é vi~cula~a à vigência do _Co~trato 
de Gestão, deste modo a extinção de um, opera, 1med1atamente, a _ext1~ç?o do 
outro, podendo ocorrer a qualquer tempo. Neste caso, t?rnando me~1g1vel 
continuidade do contrato, na falta do cumprimento da totalidade do obJeto _aqui 
contratado, não resistirá nenhum ônus para as partes, à exceção de saldo residual 
dos produtos entregues. 

Parágrafo Segundo - O contrato terá prazo determinado, não_ podendo ul~apassar 
o limite total de 60 (sessenta) meses, incluindo suas eventuais prorrogaçoes, com 
exceção dos casos em que a CONTRATADA detiver o monopólio ou exclusividade 
da atividade, ou ainda em casos excepcionais, autorizados pela CONTRATANTE, 
desde que devidamente justificados. 

Parágrafo Terceiro - As prorrogações deverão ser previamente ajustadas por meio 
de termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA-DAALTERAÇÃO 
Este instrumento poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante 

acordo, ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das partes, 
desde que devidamente comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO 

t 
IITAIO 
l i I IIÃi 

Na forma da lei 12.846/13, regulamentada pelo decreto 8.420/15, para a 
execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar; aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma 
que não relacionada a este contrato. R 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES 

As partes DECLARAM, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V 
art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º d~ 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notu~no 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, à exeção do~ 
menores de quatorze anos amparados pela condição de aprendiz. f; 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA AUSÊNCIA DO VÍNCULO 
O presente contrato é de natureza estritamente civil , não se estabelecendo, 

por força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade da 
CONTRATANTE com relação à CONTRATADA, pela execução dos serviços ora 
pactuados seja no âmbito tributário, trabalhista , ambiental, previdenciário, 
assistencial e/ou securitário. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara, nos termos do parágrafo único do 
artigo 4° da Lei Estadual nº 15.503/05, que não possui em seu quadro, dirigentes, 
diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes, que sejam agentes 
públicos de poder, integrantes de órgão ou entidade da administração pública 
estadual , bem como, que sejam, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, 
adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3° grau, de dirigentes e/ou 
equivalentes, da CONTRATANTE, com poder decisório. 

Parágrafo Segundo - Do mesmo modo, nos casos de prestação de serviços, nos 
termos dos artigos 5º C e 5º D da LEI Nº 6.019/74, a CONTRATADA declara ainda, 
que não possui em seu quadro, empregados, titulares ou sócios, que tenham com a 
AGIR, e/ou unidades geridas por ela , relação de vínculo empregatício, ou que 
tenham prestado serviços na qualidade de empregado ou trabalhador sem o referido 
vínculo nos últimos 18 (dezoito) meses, à exceção dos aposentados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO. 
O presente contrato poderá ser rescindido: " .a~ 

e: "' a) Por resilicão unilateral (desistência ou renúncia), desde que haja 
comunicação prévia, por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de .... 
antecedência, com exceção da hipótese da extinção do Contrato de Gestão, 
conforme descrito na cláusula da vigência. 

b) Por resilicão bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de perdas e ,. 
danos para nenhum dos participes; 

c) Por dissolução (resolução), em decorrência de inadirnplência de quaisquer 
cláusulas e condições, seja de forma culposa, dolosa ou fortuita, à qualquer 
tempo, desde que as infrações sejam comprovadas; caso em que poderá 
haver ressarcirnento por perdas e danos, sem prejuízo das demais 
corninações contratuais e legais. f 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

a infração de qualquer Cláusula, termo ou condição do presente contrato, além de 
facultar à parte inocente o direito de considerá-lo rescindido , obrigará à parte 
infratora e seus sucessores, reparação por perdas e danos causados, ficando 
estabelecida corno cláusula penal para este fim , multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definid1// 
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segundo o índice do IGPM - 01/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem 
prejuízo da rescisão e das demais obrigações pactuadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
Os CONTRATANTEs elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de 
interpretação e aplicação deste contrato. 

Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo subscrevem, para 
que se produzam seus efeitos legais. 

Goiânia, 16 de março de 2021 . 

. / Adri a H; na Godoy Strelau Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo 

894.828.751-68 
... Sócia Administradora / CRM 

1-783.829.126-72 ,~· 

o 
,,..~'t> e; 

Testemunhas: 

artins Ribeiro Nádia N s 
CPF 019.761 .811-81 CPF: 1 -
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Estimativa mensal de materiais e instrumentais 

a serem esterilizados 

PRODUTOS PARA 
AUTOCLAVE E 

DESINFECÇÃO DE ALTO 
NIVEL 

AMBÚ- ressucitador manual 
autoclavavel em silicone-adulto 

Bacia (total de 60) 

Bandeja avulsa 

Pinça avulsa 

FIO GUIA 

Cãnula metálica (varios 
tamanhos) 

Capotes sem OPA 
Circuito de traqueia de silicone 

para carrinho de anestesia 
2,0M contendo: conjunto de 3 

traqueias de 2,0m e um 
conector Y. 

Comadre ( total de 30) 
Compadre (total de 30) 
Conector intermediário 
em Y PVC rígido para 

traqueias. 

Conjunto de nebulização para 
aerosol(Ar comprimido). 

Conjunto de nebulização para 
aerosol(Oxigênio). 
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VALOR 
TOTAL VALOR VALOR ESTIMADO 

INVOLUCRO 30 UNITÁRIO ESTIMADO 180 DIAS 
DIAS MENSAL 

Grau Cirúrgico 2000 R$ 14,95 R$ 29.900,00 R$ 179.400,00 

SMS ou grau 1000 R$ 6,50 R$ 6.500,00 R$ 39.000,00 cirúrgico 

SMS ou grau 1000 R$ 7,90 R$ 7.900,00 R$ 47.400,00 cirúrgico 

grau cirúrgico 1000 R$ 4,95 R$4.950,00 R$ 29.700,00 

Grau cirurgico 400 R$ 5,95 R$ 2.380,00 R$ 14.280,00 

grau cirúrgico 10 R$ 5,95 R$ 59,50 R$ 357,00 

SMS 4000 R$ 7,00 R$ 28.000,00 R$ 168.000,00 

Grau Cirúrgico 600 R$ 21 ,90 R$ 13.140,00 R$ 78.840,00 

SMS 400 R$ 8,90 R$ 3.560,00 R$ 21 .360,00 
SMS 400 R$ 6,50 R$ 2.600,00 R$ 15.600,00 

Grau Cirurgico 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 

Grau Cirúrgico 300 R$ 7,50 R$ 2.250,00 R$ 13.500,00 

Grau Cirúrgico 1000 R$ 7,00 R~7.000,00 R$ 42.000,00 
.~f/j .,.. 
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Conjunto para 
macronebulização continua 

com frasco de 500ml, máscara 
facial tipo tenda adulto e 
traqueia longa em silicone 

autoclavável. 

Conjunto para 
micronebulização com: frasco 

de 250ml e máscara facial 

Cuba rim ( total de 60) 

Espaço morto em silicone 
autoclavável adulto. 

Frasco de poliuretano para 
aspiração 3000ml 

Frasco de poliuretano para 
aspiração 5000ml 

Frasco para micronebulização 
de 250ml 

Latex Silicone 

Máscara de venture adulto 

Máscara para 
traqueostomia adulto PVC 

autoclavável. 

Pulmão teste em silicone adulto 
500ml 

Ambú- ressucitador manual 
autoclavavel em silicone-

pediatrice 
Traqueia em silicone adulto 

autoclavável-traqueia de 
120m contendo: 2 traqueias 

de 22mmx120cm e 1 conector 
emY. 
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Grau Cirúrgico 400 

Grau Cirúrgico 1000 

SMS ou Grau 500 Cirúrgico 

Grau Cirúrgico 200 

Grau Cirúrgico 1000 

Grau Cirúrgico 1000 

Grau Cirúrgico 500 

SMS ou Grau 4000 cirurgico 

Grau Cirúrgico 200 

Grau Cirúrgico 200 
r 

Grau Cirúrgico 1000 

Grau Cirúrgico 10 

Grau Sjrúrgico 700 
~' 'li "" 

- V 

sus+ 

R$11 ,90 R$ 4.760,00 

R$ 6,00 R$ 6.000,00 

R$ 6,95 R$ 3.475,00 

R$ 3,85 R$ 770,00 

R$ 8,90 R$ 8.900,00 

R$ 12,95 R$ 12.950,00 

R$ 3,50 R$1 .750,00 

R$ 7,50 R$ 30.000,00 

R$ 7,50 R$1 .500,00 

R$4,90 R$ 980,00 

R$11 ,90 R$ 11.900,00 

R$ 16,95 R$169,50 

R$18,00 R$ 12.600,00 

SES 
S.0.C..1,d< 

u..-cu 
Saúdo lffAID .. ,.,u 

R$ 28.560,00 

R$ 36.000,00 

R$ 20.850,00 

R$ 4.620,00 

R$ 53.400,00 

R$ 77.700,00 

R$ 10.500,00 

R$ 180.000,00 

R$ 9.000,00 

R$ 5.880,00 

R$ 71.400,00 

R$1 .017,00 

R$ 75.600,00 
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Vacuômetro com frasco de 
vidro de 500ml Grau Cirúrgico 2000 R$ 8,50 R$ 17.000,00 R$ 102.000,00 

Bandeja de cateterismo 
vesical: 6 itens ( 30 bandejas 

completas) 

• Bandeja inox 30x20x 4 cm -
01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm 
- 01 unidade 

• Campo médio 1,55m x1m-1 
unidade 

• Cuba Assepsia rim 750 mi 
26x12x06cm - 01 unidade 

• Pinça Crille curva 14 cm-01 
unidade 

• Pinça Crille reta 14 com -01 
unidade 

Bandeja de acesso venoso 
central: 8 itens (30 bandejas 

completas) 

• Bandeja inox 30x20x4 cm- 01 
unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm 
- 01 unidade 

• Campo médio 1,55m x1m -
1unidade 

• Cuba assepsia redonda 200 
mi 9x5cm - 1 unidade 

• Pinça cheron 25 cm - 01 
unidade 

• Pinça dente de rato 20 cm -
01 unidade 

SME ou Grau 
Cirúrgico 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 

1000 

1000 

R$ 13,95 

R$ 15,90 

R$ 13.950,00 R$ 83. 700,00 

R$ 15.900,00 R$ 95.400,00 

• Porta agulha mayo heager 16 

1 cm - 01 unidade L __ -:--_J_ __ _J_ _ __ _L _____ .J_~1s;1212~1- - - RT) 
acnmr 
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• Tesoura Metzenbaum reta 16 
cm - 01 unidade 

Bandeja de drenagem 
torácica: 17 itens (15 
bandejas completas) 

Bandeja inox 40x30x5 cm- 01 
unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm 
- 01 unidade 

• Campo médio 1,55m x1m - 1 
unidade 

• Cuba assepsia redonda 200 
mi 9x5 cm - 1 unidade 

• Pinça anatômica dente de 
rato 16 cm - 01 unidade• Pinça 
anatômica de dissecção 16 cm 
- 01 unidade • Pinça backhaus 

14 cm - 03 unidades • Pinça 
cheron 25 cm - 01 unidade • 
Pinça hemostática kelly curva 
14 cm - 02 unidades• Pinça 

hemostâtica kelly reta 14 cm -
02 unidades • Porta agulha 

mayo heager 16 cm - 01 
unidade• Tesoura 

Metzembaum curva 16 cm - 01 
unidade• Tesoura 

Metzembaum reta 16 cm - 01 
unidade 

Bandeja de traqueostomia: 
27 itens (12 bandejas 

completas) 

• Bandeja inox 40x30x5 cm- 01 
unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm 
- 01 unidade 

• Campo médio 1,55m x1 m - 1 
unidade 

• Cuba assepsia redonda 200 

acnmr 
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HCOIÜ 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 500 R$ 20,90 R$10.450,00 R$ 62.700,00 

f' 1 
~,'li 

... ,,, " &· e,~ 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 300 R$ 21 ,95 R$ 6.585,00 R$ 39.510,00 
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mi 9x5 cm - 01 unidade 

• Cabo de bisturi nº03 p/ 
Lâminas n°1 O a 15 nº03 
• Pinça halsted mosquito 
curvas 12cm-02 unidades 

• Pinça halsted mosquito reta 
12cm-02 unidades 

• Pinça Anatômica Dissecção-
01 unidade 

• Pinça hemostática kelly curva 
14cm-01 unidade 

• Pinça hemostática kelly reta 
14cm-01 unidade 

• Tesoura mayo reta 16cm-01 
unidade 

• Tesoura metzembaum curva 
16cm-01 unidade 

• Pinça anatómica dente de 
rato-01 unidade 

• Afastador farabeuf médio-04 
unidades 

• Afastador farabeuf grande-02 
unidades 

• Afastador farabeuf pequeno-
04 unidades 

• Pinça pean murphy 14cm-01 
unidades 

• Porta agulha 14cm-01 
unidade 

Bandeja de sutura: 1 O itens 

• Bandeja inox 26x20 cm - 01 
unidade • Campo fenestrado 

50x50 cm - 01 unidade• 
Campo médio 1,55m x1m • 

Pinça dente de rato 14 cm - 01 
unidade • Pinça Halstead 
Mosquito curva 12 cm - 01 
unidade • Pinça Halstead 
Mosquito reta 12 cm - 01 

unidade • Pinça hemostática 
kelly reta 14 cm - 01 unidade• 
Pinça pena murphy 16 cm - 01 
unidade • Porta agulha maio 

a cnmr 
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SMS ou Grau 55 R$17,90 R$ 984,50 R$ 5.907,00 
Cirúrgico 

( 
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heager 16 cm - 01 unidade • 
Tesoura Spencer ( Ribbon) 12 

cm- 01 unidade 

INTRODUTOR DE TUBO 
BOUGIE INFANTIL 

INTRODUTOR DE TUBO 
BOUGIE ADULTO 

Canula de guedel nº 2 

Canula de guedel nº 3 

Canula de guedel nº 4 

Canula de guedel nº 5 

Canula de guedel nº 6 

Traqueia de Transporte 
NEWPORT 

Bandeja de pequena 
CIRURGIA: 22 itens 

• Bandeja inox 26x20 cm - 01 
unidade • Campo fenestrado 

50x50 cm - 01 unidade • 
Campo médio 1,55m x1 m 
• Cabo de Bisturi nº 03 p/ 

Lâminas nº 10 a 15 nº 3 1 Cabo 
de bisturi nº 04 p/ Lâminas nº 
18 a 36 nº 04; Afastador de 

Farabeuf Adulto ; Pinça 
Anatômica Dente de Rato: 

Pinça Anatómica Dissecção; 
Pinça Halsted Mosquito Curva 
12 cm; Pinça Halsted Mosquito 
Reta 12 cm; Pinça Hemostática 

Kelly Curva 14 cm; Pinça 
Hemostática Kelly Reta 14 cm; 
Pinça Adson com Dente 12 cm; 
Pinça Adson sem Dente 12 cm 

acnm r 
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Grau Cirúrgico 10 R$ 6,95 R$69,50 R$ 417,00 

Grau Cirúrgico 400 R$ 6,90 R$ 2.760,00 R$ 16.560,00 

Grau Cirúrgico 50 R$ 4,90 R$ 245,00 R$1.470,00 

Grau Cirúrgico 50 R$ 4,90 R$ 245,00 R$1 .470,00 

Grau Cirúrgico 100 R$ 4,90 R$ 490,00 R$ 2.940,00 

Grau Cirúrgico 100 R$ 4,90 R$ 490,00 R$ 2.940,00 

Grau Cirúrgico 100 R$ 4,90 R$ 490,00 R$ 2.940,00 

Grau Cirúrgico 200 R$18,00 R$ 3.600,00 R$ 21 .600,00 

~e\· 

' 

SMS ou Grau 200 R$ 21 ,90 R$ 4.380,00 R$ 26.280,00 Cirúrgico 

/') 
)\--' 
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; Pinça All is 14 cm ; Porta 
Agulha 14 cm; Pinça Pean 

Murphy; Tesoura Metzembaum 
Reta 15 cm; Tesoura 

Metzembaum Curva 15 cm; 
Cuba Assepsia Redonda 200 

mi 9 x 5 cm 

Kit curativo: 3 itens ( 60 kits) 

• Pinça dissecção Anatômica 
15 cm - 01 unidade 

• Pinça hemostâtica kelly reta 
15 cm-01 unidade 

• Pinça hemostâtica kelly curva 
15 cm-01 unidade 

KIT DE RETIRADA DE 
PONTO (40 KITS) 

Pinça dente de rato 

Tesoura 

SMS ou Grau 500 Cirúrgico 

SMS ou Grau 200 Cirúrgico 

R$ 8,95 R$ 4.475,00 

R$ 6,96 R$ 1.392,00 

IIHID 
11101b 

R$ 26.850,00 

R$ 8.352,00 

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 289.000,00 

VALOR CONTRAUAL ESTIMADO R$ 1. 734.000,00 
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ANEXO li 

DESCRIC_Ao TÉCNICA E EXECUCAO 

1. Objeto da Contratação: 

1.1 Cons_t~tui ~bjeto, a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
estenhzaçao de materiais. 

2. Especificidades da Contratação: 

2_. 1 A ~O~TRA T ADA deve ser qualificada, especializada e organizada do ponto de 
vista tecnico e estrutural de acordo com a legislação vigente , ou seja, RDC nº50, de 
21 de fevereiro de 2002; RDC nº156, de 11 de agosto de 2006; RE nº2.605, de 11 
de agosto de 2006; RE nº 2.606, de 11 de agosto de 2006; RDC nº15, de 15 de março de 2012 , da ANVISA. 

4.2. Para que sejam cumpridas as normas sanitárias vigentes, solicitamos que a 
CONTRATADA para a operacional ização da esterilização dos materiais e instrumentais: 

4.2.1. Tenha agilidade e responsabilidade para o atendimento das demandas de 
acordo com os prazos pré-estabelecidos; 
4.2.2. Os materiais deverão ser recolhidos e entregues de segunda-feira a sábado, 
incluindo feriados, pela CONTRATADA, Av. Contorno esq. c/ Av. Pará, Jardim 
Eldorado, CEP: 76.400-000. Uruaçu-GO, sem nenhum custo adicional, sendo que 
deverão comparecer pelo menos uma vez ao dia no período matutino, até as 10:00 horas; 

4.2.3. Os materiais recolhidos deverão ser devolvidos processados no prazo máximo de 24 h; 

4.2.4. Encarregar-se de buscar e levar o material diariamente, de segunda a sábado 
e feriados, conforme item supracitado, e acondicioná-lo adequadamente para o 
transporte e utilizar veículos em conformidade com as normas sanitárias vigentes; 
4.2.5. A CONTRATADA deverá deixar caixas com tampa a fim de acondicionar o f!. 
material pré - lavado; iJ "' 
4.2.6. Se o veículo de transporte dos materiais for o mesmo para produtos j: 
processados e produtos ainda não processados, a área de carga do veículo deve C11 ,.. 

ser fis icamente dividida em ambientes distintos com acessos independentes e -~w 
devidamente identificados; . 
4.2.7. Deverá se encarregar de todas as fases do processamento do material, !Ir 

incluindo coleta, limpeza, inspeção, preparo com invólucros adequados,S 
rastreabilidade, esterilização, armazenamento e entrega dos materiais nos horários 
pré-determinados; 
4.2.8. Para todas as bandejas, a Contratada deverá fornecedor o SMS 50x50cm 
(fenestrado) ; . . _ . . . 
4.2.9. Deverá utilizar os processos de estenhzaçao de matena1s pelos metodos 
abaixo, pertinentes a cada material, sendo que a entrega d?_ ma~erial -~everá ocorrer J 
com O prazo de 24 horas, independente do método de estenhzaçao utilizado. 

4.2.9.2. Vapor Saturado Sob Pressão de Alta Temperatura; 
3.2.9.1. Vapor de Baixa Temperatura Formaldeído (VBTF); fl 
4.2.9.3. Esterilização por Óxido de Etileno (EOT); 
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4.2.10. Identificar a validade dos processos de acordo com cada material, invólucro 
e meio de processamento utilizado; 
4.2.11. Monitorar os processos por indicadores químicos, biológicos e físicos, 
conforme recomendação da RDC nº15, de 15 de março de 2012, da ANVISA; 
3.2.12. Dispor de meios de registro de monitoramento e controle das etapas de 
limpeza, e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento 
dos equipamentos; 
4.2.13. Manter os registros de forma a garantir sua rastreabilidade em conformidade 
com o estabelecido em legislação específica , por um prazo mínimo de 5 anos para 
efeito de inspeção sanitária; 
4.2.14. Deverá documentar o processo de esterilização de forma a garantir a 
rastreabilidade de cada lote processado; 
4.2.15. Deverá entregar em conjunto com os itens processados (cada entrega) o 
relatório de esterilização de acordo com a RDC nº15, de 15 de março de 2012, da 
ANVISA; 
4.2.16. Encaminhar os Procedimentos Operacionais Padrões (POP's) de todas as 
etapas contemplando o recebimento, higienização, preparo, esterilização, 
armazenamento e devolução dos materiais; 
4.2.17. Os produtos esterilizados deverão ser acompanhados por laudo constando 
quantidade e especificações dos produtos, testes quantitativos e qualitativos 
(químicos e biológicos), para os fins de acompanhamento, monitoramento e 
rastreamento dos processos; 
4.2.18. A CONTRATADA será submetida à avaliação prévia e periódica in loco, para 
avaliação de instalações e processos, sendo que essas visitas poderão ocorrer de 
acordo com a conveniência, datas e horários estabelecidos pelo HDS/AGIR. sem 
que haja aviso prévio; 
4.2.19. Os trabalhadores da CONTRATADA deverão usar os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) de acordo com áreas, descritas na resolução. 
4.2.20. A Empresa contratada deverá fornecer insumos como: sabão enzimático; 
ácido peracético; pistola para ar comprimido, escovas para higienização de materiais 
diversos. 

UfAIG 
li 101A1 

4.3. Informamos que os quantitativos para esterilização tratam-se, somente, de uma 
estimativa mensal, no entanto, poderá variar para maior ou para menor, conforme 
demanda de atendimento da unidade, sem que hajam variações nos preços 
acordados e não imporá a AGIR/Hospital nenhuma obrigação em adquirir tais 
serviços em sua totalidade. .~ 
4.4. Salientamos que o horário para buscar o instrumental contaminado e entregar o "6 
material estéril deverá ser acordado previamente entre a CONTRATADA e o Setor ": • · 
Responsável da unidade, visto que, o funcionamento é de segunda-feira a domingo,'"· 
inclusive nos feriados. 
4.5 A empresa CONTRATADA deverá constar no campo observações do /..,, 
documento fiscal os dizeres: ""Hospital de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte 
Goiano - Ofício SES/GO 2424/2021º". 
4.6 Evidenciamos que abertura do Hospital ocorrerá de forma gradual e conforme a 
demanda. Diante disto não caberá a AGIR a obrigatoriedade de contratação dos 
serviços na referida quantidade. 
4.7 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a prestação de serviço 
correspondente ao mês consolidado. 
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PRIMEIRO ADITIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS - CME: CENTRO DE 
MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGIR -
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO 
E RESULTADOS EM SAÚDE E A 
CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 
DE MATERIAIS LTDA. 

Proc. E-doe. nº 20210009.00017 HCN 

Pelo presente instrumento, de um lado a AGIR - ASSOCIAÇÃO DE 
GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE, entidade sem fins lucrativos 
com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social 
pelo Decreto Estadual nº 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº 1.073/1 8, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.029.600/0002-87, estabelecida na Avenida Olinda com Avenida 
PL3, Quadra H4, Lotes 1,2 e 3, Edifício Lozandes Corporate Design, Torre Business, 
20° Andar, Parque Lozandes, CEP 74884-120, Goiânia/GO, declarada gestora 
temporária do HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO CENTRO-
NORTE GOIANO (HCN), situado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida 
Pará, bairro Jardim Eldorado, Uruaçu/GO, em conformidade ao Despacho nº 
630/2021 - GAB/SES/GO e Oficio nº 2424/2021 - GAB/SES/GO, neste ato 
representada por seu Superintendente Executivo, Sr. Lucas Paula da Silva, infra-
assinado, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 
CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTOA, nome fantasia CRM, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 01 .129.614/0001-30, 
estabelecida na Rua 137, nº. 246, Qd. 52 Lt. 22, Setor Marista , CEP 74 .170-120, 
Goiânia-GO, doravante denominada CONTRATADA, neste ato por seu(s) 
representante(s) legal(is), ao final assinado(s) e identlficado(s), celebram o presente 
ADITIVO mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira - DA FINALIDADE 
O presente Aditivo tem por finalidade readequar o quantitativo dos itens 

Latex Silicone e Máscara de Venture adulto, conforme descrito no ANEXO 1, que 
passa a vigorar com a nova redação aqui apresentada. 

Cláusula Segunda - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Este Aditivo se fundamenta na Cláusula Décima - DA ALTERAÇÃO, que 

prevê alterações através de termo aditivo, bem como nos documentos justificadores 

U UH 
or COIÃI 

autuados no process~o ad~;~ tivo acima referenciado. /~ 
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Cláusula Terceira - DA READEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO 
O ANEXO I do contrato original passa a vigorar com a readequação do 

quantitativo dos itens "Latex Silicone" e "Máscara de Venture adulto", conforme nova 
redação do anexo, parte integrante deste instrumento, a partir da assinatura deste 
termo aditivo. 

Produto pJra Autoclave e 
Des infecção de Alto Niel 

Latex Silicone 

Máscara de Venture adulto 

i VIGENCIA ATUAL 1 ° ADITIVÕ 

l
íipo de lrwolucro Quan tidade mensal READEQUAÇÃO 

, e~umada Quantidade 
mensal es timada 

SMS ou Grau ' 
Cirú rgico 

Grau Clru rgico 

4000 

·200 

3000 

1200 

T 
!º ADITIVO 

Valor Un itário READEQUAÇÃO Valor 

1 
es timado mensal 

RS7,50 

RS7,50 

RS 22. 500,00 

RS 9.000,00 

Parágrafo Único - Para a presente readequação, não haverá alteração de valores. 

Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 

Primitivo e seus aditivos, desde que não colidentes com os termos do presente 
1 nstrumento. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se 
produzam seus efeitos jurídicos. 

Goiânia, 19 de agosto de 2021. 
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Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo 

894.828.751 -68 

· ·a Adriana Ventu,.,t 
_ _s=~~~~'-!--~RF-0010~24-

,0Raffi~~ üa.J.:J Odoy Strelau 

Testemunhas: 

ANA CAROLINA NERES Assinado de ro,ma digital por 
MARTIN S ANA CAROLINA NERES MARTINS 
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Darliane Tarray da Silva Assinad~ de forma digit~I 
por Darhane Tarray da Silva 
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ANEXO 1 
PRODUTOS PARA AUTOCLAVE E I j VALOR 
DESINFECÇÃO DE ALTO NiVEL 

1 

INVOLUCRO TOTAL UNITÁRI 
30 DIAS O ---- - - - -

VALOR 
ESTIMADO 
MENSAL 

SES -uuoe 
01 I.OIÃ1 

VALOR 
1 ESTIMADO 180 

DIAS --
1 ~ra: ~rú~gico 1 AMBÚ- ressucitador manual autoclavavel 

2000 R$ 14,95 R$ 29.900,00 R$ 179.400,00 em silicone-adulto 

SMS ou grau 1 Bacia (total de 60) 
1 1000 R$ 6,50 R$ 6.500,00 R$ 39.000,00 cirúrgico 

1 

Bandeja avulsa SMS ou grau 
1000 R$ 7,90 RS 7.900,00 R$ 47.400,00 1 cirúrgico -- - - ,-- -- i 

Pinça avulsa 

FIO GUIA 

1 
- -----
Cânula metálica (varias tamanhos) 

1 

Capotes sem OPA 

Circuito de traqueia de silicone para 1 

1 carrinho de anestesia 2,0M 
contendo: conjunto de 3 traqueias de 2,0m j 

e um conector Y. 

Comadre ( total de 30) 
Compadre (total de 30) 

Conector intermediário em Y PVC rígido 
para traqueias. 

Conjunto de nebulização para aerosol(Ar 
comprimido). 

Conjunto de nebulização para 
aerosol(Oxigênio ). - - --

Conjunto para macronebulização contínua 
com frasco de 500ml, máscara facial tipo 
tenda adulto e traqueia longa em silicone 

autoclavável. 
---

Conjunto para mlcronebulização com: 
frasco de 250ml e máscara facial 

Cuba rim ( total de 60) 

Espaço morto em silicone 
autoclavável adulto. - - ---

Frasco de poliuretano para aspiração 
3000ml 

Frasco ae polluretano para asplraçao 
5000ml 

- --

Frasco para micronebulização de 250ml 
-

acnmr 
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1 
1 
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i 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

---
grau cirúrgico 1000 

1 
R$ 4,95 R$ 4.950,00 1 R$ 29.700,00 

Grau cirurgico 400 h R$ 5,95 R$ 2.380,00 R$ 14.280,00 - ·-- - -- ----
grau cirúrgico 10 R$ 5,95 R$ 59,50 RS 357,00 

SMS 4000 R$ 7,00 R$ 28.000,00 R$ 168.000,00 
1 

Grau Cirúrgico 600 
1 

R$ 21 ,90 R$13.140,00 R$ 78.840,00 

SMS 400 1 R$ 8,90 R$ 3.560,00 R$ 21 .360,00 1 

SMS 400 R$ 6,50 R$ 2.600,00 R$ 15.600,00 

Grau Cirúrgico 1 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 R$ 9000,00 
1 
1 1 Grau Cirúrgico 300 R$ 7,50 R$ 2.250.00 R$ 13.500,00 

Grau Cirúrgico 1000 R$ 7,00 R$ 7.000,00 R$ 42.000,00 
- -

Grau Cirúrgico 400 R$ 11 .90 RS 4.760,00 R$ 28.560,00 

- -
Grau Cirúrgico 1000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 

SMS ou Grau 500 R$ 6,95 R$ 3.475,00 
1 

R$ 20.850,00 Cirúrgico 

Grau Cirúrgico 200 R$ 3,85 R$ 770,00 1 
R$ 4.620,00 

1 ---- ----- --
---;$ 8.9~0.;-r R$ 53~~0,00 

- . 
Grau Cirúrgico 1000 R$ 8,90 

-- - - -
Grau Cirúrgico 1 1000 R$ 12,95 R$ 12.950,00 1 R$ 77.700,00 

-- - -- - -
1 Grau Cirúrgico 500 R$ 3.50 R$ 1.750,00 R$ 10.500,00 
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Latex Silicone 

Máscara de venture adulto 
---

Máscara para traqueostomia adulto PVC 
autoclavável. 

Pulmão teste em silicone adulto 500ml 

Ambú- ressucitador manual autoclavavel 
em silicone- pediatrico 

Traqueia em silicone adulto autoclavável-
traqueia de 120m contendo: 2 traqueias de 

22mmx120cm e 1 conector em Y. 

Vacuômetro com frasco de vidro de 500ml 

Bandeja de cateterismo vesical : 6 itens ( 
30 bandejas completas) 

• Bandeja inox 30x20x 4 cm - 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm - 01 
unidade 

1 
• Campo médio 1.55m x1 m- 1 unidade 

1 

• Cuba Assepsia rím 750 mi 26x12x06cm • 
1 

01 unidade 

• Pinça Crílle curva 14 cm-O 1 unidade 

• Pinça Crille reta 14 com -01 unidade 

Bandeja de acesso venoso central : 8 itens 
(30 bandejas completas) 

SMS ou Grau 3000 cirurgico 

Grau 1200 Cirúrgico 
-- --

Grau Cirúrgico 200 

Grau Cirúrgico 1000 

Grau Cirúrgico 10 

Grau Cirúrgico 700 

- - -
Grau Cirúrgico 2000 

SME ou Grau 
Cirúrgico 1000 

1 

SMS ou Grau 

R$ 7,50 R$ 22.500,00 

R$ 7,50 R$ 9.000,00 

-----
R$ 4,90 R$ 980,00 

R$11 ,90 R$ 11.900,00 

R$ 16,95 RS 169,50 

R$ 18,00 R$ 12.600,00 

R$ 8,50 R$ 17.000,00 
-

R$13,95 R$ 13.950,00 

1 
1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

SES 6 -unoo 
li C.OlÃI 

R$ 135.000,00 

R$ 54.000,00 
-- -

R$ 5.880,00 

R$ 71.400,00 

RS 1.017,00 

R$ 75.600,00 

R$ 102.000,00 
--

R$ 83.700,00 

!b~ 'c'V' 
,._<;)• Â~ 

e 
1 ~'tj , , 
l ~\'t> e~ 

1 1000 R$ 15,90 R$ 15.900,00 RS 95.400,00 
• Bandeja inox 30x20x4 cm- 01 unidade L c;ru:gico 

• Campo fenestrado SOxSO cm - 01 
unidade 

----- - - - · 

.. 
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• Campo médio 1,55m x1 m - 1 unidade 

• Cuba assepsia redonda 200 mi 9x5cm -
1 unidade 

• Pinça cheron 25 cm - 01 unidade 

• Pinça dente de rato 20 cm - 01 unidade 

• Porta agulha mayo heager 16 cm - 01 
unidade 

• Tesoura Metzenbaum reta 16 cm - 01 
unidade 

Bandeja de drenagem torácica: 17 itens 
(15 bandejas completas) 

Bandeja inox 40x30x5 cm- 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm - 01 
unidade 

• Campo médio 1,55m x 1 m - 1 unidade 

1 
1 

1 

' 

1 

1 

1 

• Cuba assepsia redonda 200 mi 9x5 cm - 1 
1 unidade 

1 

1 

• Pinça anatômica dente de rato 16 cm -
01 unidade • Pinça anatômica de 

dissecção 16 cm - 01 unidade• Pinça 
backhaus 14 cm - 03 unidades• Pinça 

cheron 25 cm - 01 unidade • Pinça 1 
hemostática kelly curva 14 cm - 02 

unidades· Pinça hemostática kelly reta 14 1 

cm - 02 unidades • Porta agulha mayo 
heager 16 cm - 01 unidade • Tesoura 

Metzembaum curva 16 cm - 01 unidade• 
Tesoura Metzembaum reta 16 cm - 01 

unidade 

acnmr 
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1 
1 

1 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 500 R$ 20,90 R$ 10.450,00 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

uraoe 
H Go1At 

R$ 62.700,0 o 
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Bandeja de traqueostomia: 27 itens (12 
bandejas completas) 

1 

• Bandeja inox 40x30x5 cm- 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 cm - 01 
unidade 

• Campo médio 1,55m x1 m - 1 unidade 

• Cuba assepsia redonda 200 mi 9x5 cm -
01 unidade 

• Cabo de bisturi nº03 pi Lâminas n°10 a \ 
15 n°03 

• Pinça halsted mosquito curvas 12cm-02 
unidades 

• Pinça halsted mosquito reta 12cm-02 
1 

unidades 
1 
' • Pinça Anatómica Díssecção-01 unidade 
1 

• Pinça hemostática kelly curva 14cm-01 
1 unidade 

• Pinça hemostática kelly reta 14cm-01 1 

unidade 1 

1 
• resoura mayo reta 16cm-01 unidade 1 

• Tesoura metzembaum curva 16cm-01 
1 unidade 

1 

• Pinça anatômica dente de rato-01 
unidade 

• Afastador farabeuf médio-04 unidades 

• Afastador farabeuf grande-02 unidades 

• Afastador farabeuf pequeno-04 unidades 

• Pinça pean murphy 14cm-01 unidades 

• Porta agulha 14cm-01 unidade 

Bandeja de sutura: 1 O itens 

acnmr 
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1 
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1 
1 

1 
1 

1 

sus+ 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

.. , .... 
li'°''' 

SMS ou Grau 1 
300 R$ 21 .95 R$ 6.585.00 R$ 39.510,00 

Cirúrgico 

\ 
\ 

1 1 

1 

\ 
1 

\ 1 

\ \ 

\ 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 -

l SMS ou Grau 55 R$ 17.90 R$ 984,50 RS 5.907,00 
ct~~ico l l 

\ \., (62) 3lJ9~ 5406 f 
9 \ Av Olind,1 « ll l1 Av l'L l Qd I M lt 1,1 1 [d I o,,,11d1•, l<J1 ()01dtt· D,•>1q11, 

1 íolf1• 1lu,h h'\S )O A11cl,11 l',11q11,•lo,J 11d,,,.(,nk1111,1 t ,01,1 •. ll.P ·,1&14 l.'0 

ó/8 

www.agirsaude.org.br 



• agir JI 11 

1 
1 
1 

1 

• Bandeja inox 26x20 cm - 01 unidade• 
Campo fenestrado 50x50 cm - O 1 unidade 
• Campo médio 1,55m x1 m • Pinça dente 

1 de rato 14 cm - 01 unidade• Pinça 
Halstead Mosquito curva 12 cm - 01 1 

unidade • Pinça Halstead Mosquito reta 12 1 

1 cm - 01 unidade• Ptnça hemostátíca kelly 
reta 14 cm - 01 unidade• Pinça pena 1 1 

murphy 16 cm - 01 unidade• Porta agulha 
mato heager 16 cm - 01 unidade • Tesoura 

1 

Spencer { Ribbon) 12 cm- 01 unidade 

_ _i 
-

INTRODUTOR DE TUBO BOUGIE 1 

INFANTIL 1 
Grau Cirúrgico 

1 

INTRODUTOR DE TUBO BOUGIE 1 1 

ADULTO 
Grau Cirúrgico 

1 
1 

Canula de guedel nº 2 Grau Cirúrgico 
1 

Canula de guedel nº 3 Grau Cirúrgico 1 

Canula de guedel nº 4 Grau Cirúrgico 

Canula de guedel nº 5 - Grau Cirl!_!gico 

Canula de guedel nº 6 Grau Cirúrgico 

Traqueia de Transporte NEWPORT Grau Cirúrgico 

Bandeja de pequena CIRURGIA: 22 itens 

1 

1 

• Bandeja inox 26x20 cm - 01 unidade • I 
Campo fenestrado 50x50 cm - 01 unidade 1 

• Campo médio 1,55m x1m • Cabo de 
1 Bisturi nº 03 p/ Lâminas nº 10 a 15 nº 3 1 

Cabo de bisturi nº 04 p/ Lâminas nº 18 a 
36 nº 04 ; Afastador de Farabeuf Adulto : 
Pinça Anatômica Dente de Rato; Pinça SMS ou Grau 
Anatômica Oissecção; Pinça Halsted Cirúrgico 
Mosquito Curva 12 cm; Pinça Halsted 

Mosquito Reta 12 cm; Pinça Hemostática 1 
1 

Kelly Curva 14 cm; Pinça Hemostática ' 
Kelly Reta 14 cm: Pinça Adson com Dente 

12 cm; Pinça Adson sem Dente 12 cm ; 
1 Pinça All is 14 cm ; Porta Agulha 14 cm; 

Pinça Pean Murphy; Tesoura 1 1 

Metzembaurn Reta 15 cm; Tesoura 1 1 

Metzembaum Curva 15 cm; Cuba 
1 Assepsia Redonda 200 mi 9 x 5 cm 

~e• 

1 

1 

- - r----
10 R$ 6,95 

400 R$ 6,90 
1 -

50 1 RS 4,90 

50 R$ 4,90 

100 R$ 4,90 

100 R$ 4,90 
•· -
100 R$ 4,90 
200 R$ 18,00 

1 
1 

1 

\ 
1 

1 

200 

1 

R$ 21 ,90 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

! 1 
1 
1 
1 

1 

- - -L 
RS 69,50 1 

1 
R$ 2.760,00 

1 

R$ 245,00 
1 

R$ 245,00 

R$ 490,00 1 
1 

R$ 490,00 1 

R$ 490,00 1 

R$ 3.600,00 
1 

1 

i 

1 

1 

1 

R$ 4.380,00 1 

l. 

SES 

-

.f; 
.,.,,,,,., 

,n.-•• 
Df 'º''· 

-
R$ 417,00 

RS 16.560,00 
~-

R$ 1.470,00 

R$ 1.470,00 

RS 2.940,00 - --
R$ 2.940,00 
R$ 2.940,00 
R$ 21 .600,00 

R$ 26.280,00 

1 -- - ---
acnmr 
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Kit curativo: 3 itens ( 60 kits) 

• Pinça dissecção Anatômlca 15 cm - 01 
unidade 

• Pinça hemostática kelly reta 15 cm-01 
unidade 

• Pinça hemoslálica kelly curva 15 cm-01 
unidade 

KITÕE RETIRADA DE PONTO (40 KITSq -

Pinça dente de rato 

Tesoura 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 

SMS ou Grau 
Cirúrgico 

j 
1 

---L 

500 

1 

1 

·1 

RS 8,95 R$ 4.475,00 

SES 

--
U UD O 
u ,01h 

R$ 26.850,00 

r-----
200 _ t '_.9_6--+- RS~ --3-92_,0~ R$8.352,00 

VALOR MENSAL ESTIMADO _ _!!$ 289.000,_Q_O _ _ 

VALOR CONTRAUAL ESTIMADO R$ 1.734.000,00 

acnmr 
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SEGUNDO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS • CME: CENTRO DE 
MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGIR -
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO 
E RESULTADOS EM SAÚDE E A 
CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE 
MATERIAIS LTDA. 

Proc. E-doe. nº 20210009.00017 HCN 

PE:_lo presente Instrumento, de um lado a AGIR - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, 
INOVAÇAO E RESULTADOS EM SAUDE, sociedade civil sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social pelo 
decreto estadual nº. 5.591/02, Certificada como Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria MS/SAS nº 1.073/18, em obediência a Lei 
13.979/2020, declarada gestora temporária do HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO À 
COVID-19 DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), inscrito no CNPJ nº 
05.029.600/0007-91 , estabelecida na Avenida Galdino Moreira de Souza, esquina com 
Rua Pará, nº 1230, Qd. Gleba, Lt. 01 , Jardim Eldorado, Uruaçu - Goiás, CEP.: 76.400-
000, em conformidade ao Despacho nº 630/2021 - GAB/SES/GO e Ofício nº 2424/2021 
- GAB/SES/GO, neste ato representada por seu Superintendente Executivo, Sr. Lucas 
Paula da Silva, intra-assinado, doravante denominada CONTRATANTE CENTRAL DE 
REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA, nome fantasia CRM, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº. 01.129.614/0001·30, estabelecida na Rua 137, nº. 
232, Qd. 52 Lt. 22, Setor Marista, CEP 74.170-120, Goiãnia-GO, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s) e 
identificado(s), celebram o presente ADITIVO mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

i 
-i!~ 
C oil 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE o· 
O presente Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência; alterar o 

CNPJ da CONTRATANTE de matriz para filial e incluir o número do Contrato de · 
Gestão, passando a vigorar com a redação aqui apresentada, mantendo-se as demais 
condições contratuais vigentes. 17' 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Este instrumento se fundamenta na Cláusula Nona, do contrato primitivo, que 

preveem a prorrogação da vigência, bem como alterações necessárias através de termo 
aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ~· 
Fica prorrogada a vigência contratual por 180 (cento e oitenta) dias, 

Iniciando cm 11/09/2021 o torminando om 09/0:3/2022. podendo ser prorrogado 
excepcionalmente, em caso de comprovada necessidade. 

1/10 /J 
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Parágrafo Único - A vigência deste contrato é vinculada à vigência do Contrato de 
Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a extinção do outro, 
podendo ocorrer a qualquer tempo, não resistindo nenhum ânus para as partes na falta 
do cumprimento da totalidade do objeto aqui contratado, à exceção de saldo residual 
dos produtos entregues. 

CLÁUSULA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE 
Com o presente aditivo, o contrato passa a vigorar a alteração do CNPJ da 

CONTRATANTE, conforme nova redação do preâmbulo deste instrumento, passando de 
05.029.600/0002-87 para 05.029.600/0007-91 

CLÁUSULA QUINTA- DA INCLUSÃO DO NÚMERO 00 CONTRATO DE GESTÃO 
Fica incluído no Parágrafo Décimo Segundo da Cláusula Sexta do contrato 

primitivo, o número do Contrato Gestão, conforme redação a baixo: 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO 
( .. . ) 
Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal: Hospital de Enfrentamento à COVID do Centro-Norte Goiano; processo 
e-doe nº 20210009.00017 e Contrato de Gestão Emergencial nº 22/2021 - SES 

CLÁUSULA SEXTA- DO VALOR CONTRATUAL 
O valor contratual estimado para este aditivo é de R$ 1.734.000,00 (um milhão e 

setecentos e trinta e quatro mil reais) e valor estimado mensal de R$ 289.000,00 
(duzentos e oitenta e nove mil reais), conforme ANEXO 1, parte integrante deste 
instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 

Primitivo e seus aditivos, desde que não colidentes com os termos do presente 
Instrumento. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se produzam 
seus efeitos jurldicos. 

Lucas aula da Silva 
Superintendente Executivo 

894.828.751-68 

Testemunhas: 

DANILA ANDRADE Asslnadodeformadlgltalpor 
DANILA ANDRADE 

BENTO:03872463128 BENTO:03872463128 

setembro de 2021 . 

Adrian a Godoy Strelau 
Sócia A ministradora/ CRM 

7 .'829.126-72 

ANA CAROLINA NERES ""!nodo de lcnna digital per 
MARTINS . ,',NA C,.ROUN,', NEJIES 

M,',RTINS 
RIBEIRO:01976191181 R1BEIRO:Ot 976\ 91181 
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ANEXO 1 

PRODUTOS PARA VALOR VALOR 

SES ,. ,.~ 
•CH·lh 

!TOTAL VALOR 
AUTOCLAVE E INVOLUCR 30 UNITÁRI 

ESTIMAD ESTIMADO 
180 DIAS DESINFECyÃO DE ALTO o o 

NIVEL 
DIAS o MENSAL 

AMBÚ- ressucitador Grau R$ R$ 
manual autoclavavel em Cirúrgico 2000 R$14,95 29.900,00 179.400,00 

silicone-adulto 
SMS ou R$ R$ 

Bacia (total de 60) grau 1000 R$ 6,50 6.500 ,00 39.000,00 
cirúrgico 
SMS ou R$ R$ 

Bandeja avulsa grau 1000 R$ 7,90 7.900,00 47.400,00 
cirúrgico 

Pinça avulsa 
grau 1000 R$ 4,95 R$ R$ 

cirúrgico 4.950,00 29.700,00 

FIO GUIA 
Grau 400 R$ 5,95 

R$ R$ 
clrurgico 2.380,00 14.280,00 

Cãnula metálica (varias grau 10 R$ 5,95 R$ 59,50 R$ 357 ,00 
tamanhos) cirúrgico 

Capotes sem OPA SMS 4000 R$ 7,00 
R$ R$ 

28.000,00 168.000,00 

Circuito de traqueia de 
silicone para carrinho de 

anestesia 2,0M Grau 600 R$ 21 ,90 
R$ R$ 

contendo: conjunto de 3 Cirúrgico 13.140,00 78.840,00 

traqueias de 2,0m e um 
conector Y. 

Comadre ( total de 30) SMS 400 R$ 8,90 R$ R$ 
3.560 ,00 21 .360,00 

Compadre (total de 30) SMS 400 R$ 6,50 R$ R$ 
2.600,00 15.600,00 

Conector intermediário Grau R$ R$ 
em Y PVC rigido para Cirúrgico 500 R$ 3,00 1.500,00 9.000,00 

traqueias. 
Conjunto de nebulização Grau R$ R$ 

para aerosol(Ar Cirúrgico 300 R$ 7,50 2.250,00 13.500,00 
comprimido). 

Conjunto de nebulização Grau 1000 R$ 7,00 R$ R$ 

para aerosol(Oxigênio). Cirúrgico 7.000,00 42.000,00 

Conjunto para 
macronebulizaçao Grau 400 R$ 11,90 R$ R$ 

continua com frasco de Cirúrgico 4.760,00 28.560,00 
500ml, máscara facial tipo 
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tenda adulto e traqueia 
longa em silicone 

autoclavável. 

Conjunto para 
micronebulização com: 

frasco de 250ml e 
máscara facial 

Cuba rim ( total de 60) 

Espaço morto em silicone 
autoclavável adulto. 

Frasco de poliuretano 
para aspiração 3000ml 
Frasco de poliuretano 
para aspiração 5000ml 

Frasco para 
micronebulização de 

250ml 

Latex Silicone 

Máscara de venture adulto 

Máscara para 
traqueostomia adulto PVC 

autoclavável. 
Pulmão teste em silicone 

adulto 500ml 
Ambú- ressucitador 

manual autoclavavel em 
silicone- pediatrice 

Traqueia em silicone 
adulto autoclavável-
traqueia de 120m 

contendo: 2 traqueias de 
22mmx120cm e 1 

conector em Y. 
Vacuómetro com frasco 

de vidro de 500ml 
B :.mdGja dG catetGris:m o 

vesical: 6 itens ( 30 
bandejas completas) 

asfs 
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Grau 1000 R$ 6,00 Cirúrgico 

SMS ou 
Grau 500 R$ 6,95 

Cirúra ico 
Grau 200 R$ 3,85 Cirúrgico 
Grau 1000 R$ 8,90 Cirúrgico 
Grau 1000 R$12,95 Cirúrgico 

Grau 
Cirúrgico 500 R$ 3,50 

SMS ou 
Grau 3000 R$ 7,50 

cirurgico 

Grau 1200 R$ 7,50 Cirúrgico 

Grau 
Cirúrgico 200 R$ 4,90 

Grau 1000 R$11 ,90 Cirúrgico 

Grau 
Cirúrgico 10 R$ 16,95 

Grau 700 R$18,00 Cirúrgico 

Grau 2000 R$ 8,50 Cirúrgico 
SME o u 

Grau 1000 R$ 13,95 
Cirúrgico 

R$ 
6.000,00 

R$ 
3.475,00 

R$ 770,00 

R$ 
8.900,00 

R$ 
12.950,00 

R$ 
1.750,00 

R$ 
22.500,00 

R$ 
9.000,00 

R$ 980,00 

R$ 
11 .900,00 

R$ 169,50 

R$ 
12.600,00 

R$ 
17.000,00 

R!!i 
13.950,00 

R$ 
36.000,00 

R$ 
20.850,00 

R$ 
4.620,00 

R$ 
53.400,00 

R$ 
77.700,00 

R$ 
10.500,00 

R$ 
135.000,00 

R$ 
54.000,00 

R$ 
5.880,00 

R$ 
71 .400,00 

R$ 
1.017,00 

R$ 
75.600,00 

R$ 
102.000,00 

R$ 
83.700,00 

SES • liíWI 1n••• 
tt•cu h 
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• Bandeja inox 30x20x 4 
cm - 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 
cm - 01 unidade 

• Campo médio 1,55m 
x1 m- 1 unidade 

• Cuba Assepsia rim 750 
mi 26x12x06cm - 01 

unidade 

• Pinça Crille curva 14 cm-
01 unidade 

• Pinça Crille reta 14 com -
01 unidade 

Bandeja de acesso 
venoso central : 8 itens (30 

bandejas completas) 

• Bandeja inox 30x20x4 
cm- 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 
cm - 01 unidade 

• Campo médio 1,55m 
x1 m - 1 unidade 

• Cuba assepsia redonda 
200 mi 9x5cm - 1 unidade 

• Pinça cheron 25 cm - 01 
unidade 

• Pinça dente de rato 20 

asfs 

G lsecretarlageral @)aglrsaude.org.br 
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sus+ f.; -1nuo 
1 ........ 

SMS ou 
Grau 1000 R$15,90 R$ R$ 

Cirúrgico 15.900,00 95.400,00 
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• agir\:. 
cm - 01 unidade 

• Porta agulha mayo 
heager 16 cm - 01 

unidade 

• Tesoura Metzenbaum 
reta 16 cm - 01 unidade 
Bandeja de drenagem 
torácica: 17 itens (15 
bandejas completas) 

Bandeja inox 40x30x5 cm-
01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 
cm - 01 unidade 

• Campo médio 1,55m 
x1m - 1 unidade 

• Cuba assepsia redonda 
200 mi 9x5 cm - 1 

unidade 

• Pinça anatômica dente 
de rato 16 cm - 01 

unidade • Pinça anatômica 
de dissecção 16 cm - 01 
unidade • Pinça backhaus 

14 cm - 03 unidades• 
Pinça cheron 25 cm - 01 

unidade • Pinça 
hemostática kelly cuNa 14 
cm - 02 unidades • Pinça 
hemostática kelly reta 14 
cm - 02 unidades • Porta 
agulha mayo heager 16 

cm - 01 unidade • Tesoura 
Metzembaum cuNa 16 cm 

- 01 unidade • Tesoura 
Metzembaum reta 16 cm -

01 unidade 

Bandeja de 

asfs 
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SMS ou R$ 
Grau 500 R$ 20,90 

Cirúrgico 
10.450,00 

SMS ou 300 R$ 21 ,95 R$ 

SES ..,,,~ 
1,t.oDOu , '~ . 

R$ 
62.700,00 

R$ 

• """"' U U IO 
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traqueostomia: 27 itens 
(12 bandejas completas) 

• Bandeja inox 40x30x5 
cm- 01 unidade 

• Campo fenestrado 50x50 
cm - 01 unidade 

• Campo médio 1,55m 
x1m -1 unidade 

• Cuba assepsia redonda 
200 mi 9x5 cm - 01 

unidade 

• Cabo de bisturi n°03 p/ 
Lâminas nº1 O a 15 nº03 

• Pinça halsted mosquito 
curvas 12cm-02 unidades 

• Pinça halsted mosquito 
reta 12cm-02 unidades 

• Pinça Anatômica 
Dissecção-01 unidade 

• Pinça hemostática kelly 
curva 14cm-01 unidade 

• Pinça hemostática kelly 
reta 14cm-01 unidade 

• Tesoura mayo reta 
16cm-01 unidade 

• Tesoura metzembaum 
curva 16cm-01 unidade 

• Pinça anatõmlca dente 

asfs 

w \sec,etariageral;g,agl rsaltde.org.br 
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Grau 6.585,00 39.510,00 

Cirúrgico 

711 0 
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Canula de guedel nº 3 

Canula de guedel nº 4 

Canula de guedel nº 5 

Canula de guedel nº 6 

Traqueia de Transporte 
NEWPORT 

Bandeja de pequena 
CIRURGIA: 22 itens 

• Bandeja inox 26x20 cm -
01 unidade • Campo 

fenestrado 50x50 cm - 01 
unidade • Campo médio 

1,55m x1m • Cabo de 
Bisturi nº 03 p/ Lâminas nº 

10 a 15 nº 3 1 Cabo de 
bisturi nº 04 p/ Lâminas nº 

18 a 36 nº 04; Afastador 
de Farabeuf Adulto ; Pinça 
Anatómica Dente de Rato; 

Pinça Anatómica 
Dissecção; Pinça Halsted 
Mosquito Curva 12 cm; 
Pinça Halsted Mosquito 

Reta 12 cm; Pinça 
Hemostática Kelly Curva 
14 cm; Pinça Hemostática 
Kelly Reta 14 cm; Pinça 

Adson com Dente 12 cm; 
Pinça Adson sem Dente 

12 cm ; Pinça Allis 14 cm ; 
Porta Agulha 14 cm; Pinça 

Pean Murphy; Tesoura 
Metzembaum Reta 15 cm; 

Tesoura Metzembaum 
Curva 15 cm; Cuba 

Assepsia Redonda 200 mi 
9 x 5 cm 

Kit curativo: 3 Itens ( 60 
kits) 

• Pinça dissecção 

asls 

Q lsecretarlageral@aglrsa ude.org .br 
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sus+ 6 ,.~ 
H ae:A1 

Grau 50 R$ 4,90 R$ 245 ,00 R$ 
Cirúrg ico 1.470,00 

Grau 100 R$ 4,90 R$490,00 
R$ 

Cirú rQ ico 2.940,00 
Grau 100 R$ 4,90 R$490,00 RS 

Cirúrgico 2.940,00 
Grau 100 R$ 4,90 R$490,00 R$ 

Cirúrgico 2.940,00 
Grau 200 R$ 18,00 R$ R$ 

Cirúrgico 3.600,00 21 .600,00 

SMS ou R$ R$ 
Grau 200 R$ 21,90 4.380,00 26.280,00 

Cirúrgico 

1 
SMS ou 

Grau :ioo R$ fl ,s:, R$ R$ 

Cirúrgico 4.475,00 26.850,00 
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i,•• 1 •(\ 
•/H,\,11,: 

Anatõmica 15 cm - 01 
unidade 

• Pinça hemostática kelly 
reta 15 cm-01 unidade 

• Pinça hemostática kelly 
curva 15 cm-01 unidade 

KIT DE RETIRADA DE 
PONTO (40 KITS) 

Pinça dente de rato SMS ou 
Grau 200 

Cirúrgico 

Tesoura 

VALOR MENSAL ESTIMADO 
VALOR CONTRAUAL ESTIMADO 

Fonte: 118034 

asfs 

R$ 6,96 R$ 

sus+ 
SES .......... ,. 

l(Utl "'• 
>• 

R$ 
1.392,00 8.352,00 

R$ 289.000,00 
R$ 1.734.000,00 

-~ 
~1ff 

~ -

#~ 
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL CONTRATO EMERGENÇIAL FIRMADO 

ENIRE 

CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA. 

E 

IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 



Proposta Comercial de Esterilzação de Matérias Cirúrgicos 

Nome da empresa: Central de Reprocessamento de Materiais Ltda 

CNPJ: 01 .129.614/0001-30 

Endereço: Rua 137, Nº232 

Bairro: Setor Marista 

Cidade: Goiânia-GO 

Cep: 74.170-120 

Nome da Contratante: IMED - UNIDADE URUAÇU-GO 
Rua: Av. Galdino Moreira de Souza,Esquina com Rua Pará Nº 1230 

Bairro: JardimEldorado -Uruaçu-GO 

Cep: 76.400-000 

Central de Reprocessamento de Materiais Ltda-
Rua 137, nº246, Setor Marista • Golânla-GO- Contato: (62) 3945 1666 / 3945 1667 



PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EXTERNAMENTE DE 

PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE TODOS OS 
PRODUTOS PARA SAÚDE,CLASSIFICADOS COMO:CRITICOS, SEMICRITICOS E 

NÃO CRÍTICOS GERADOS PELO CME DO HOSPITAL. 

Estimativa de Valor Valor Valor Unitário Valor Unitário 
Cirurgias a serem Número Unitário Por Unitário por por cirurgia a por leito de 

Realizadas de Leitos Cirurgia até leito de UTI cima de ~200 UTI a cima de 
Mensalmente de UTI S200 até S 200 200 cirurgias 

ativos cirurgias Mês cirurgias mês 
Mês 

200 30 R$540,00 R$ 450,00 R$ 460,00 R$382,00 

VALOR MENSAL ( ESTIMADO PARA O QUANTITATIVO DE ATE Valor Mensal 
Ri121.500100 

200 CIRURGIAS E 30 LEITOS DE UTI) 
VALOR TOTAL CONTRATO MENSAL Ri121.500100 

OBRIGAÇÕES CONTRATADA SERVIÇO EXTERNAMENTE 

A modalidade de contratação será por número de cirurgias realizadas e número de leitos 
de UTI ativos conforme tabela de preços. 

4_.2. A CONTRATADA deve ser qualificada, especializada e organizada do ponto de vista 
tecrnco e estrutural de acordo com a legislação vigente, ou seja, RDC nº50, de 21 de 
fevereiro de 2002; RDC nº156, de 11 de agosto de 2006; RE nº2.605, de 11 de agosto 
de 2006; RE nº 2.606, de 11 de agosto de 2006; RDC nº15, de 15 de março de 2012 da 
ANVISA. ' 

4.3 .1. Ter agilidade e responsabilidade para o atendimento das demandas de acordo 
com os prazos pré-estabelecidos; 

Central de Reprocessamento de Materiais Ltda-
Rua 137, nº246, Setor Marfsta • Golãnla-GO- Contato: (62) 3945 1666 / 3945 1667 



4.3 .2. Os materia is deverão ser recolhidos e entregues de segunda-feira a domingo, 
incluindo feriados, pela CONTRATADA, Avenida Contorno esquina com Avenida Pará, 
Jardim Eldorado, CEP: 76.400-000 - Uruaçu - GO, sem nenhum custo adicional, sendo 
que deverão comparecer pelo menos uma vez ao dia no período matutino, até as 10:00 
horas; 

4.3.3. Os materiais recolhidos deverão ser devolvidos processados no prazo máximo de 
24 horas, sendo que em casos excepcionais a CONTRATADA deve dispor de 
alternativas que não prejudique o fornecimento de tal; 

4.3.4. Encarregar-se de buscar e levar o material diariamente, de segunda a domingo e 
feriados, conforme item supracitado, e acondicioná-lo adequadamente para o transporte 
e utilizar veícu los em conformidade com as normas sanitárias vigentes; 

4.3.5. A CONTRATADA deverá deixar caixas com tampa a fim de acondicionar o 
material pré - lavado; 

4.3.6. Se o veículo de transporte dos materiais for o mesmo para produtos processados 
e produtos ainda não processados, a área de carga do veículo deve ser fisicamente 
dividida em ambientes distintos com acessos independentes e devidamente 
identificados; 

4.3.7. Deverá se encarregar de todas as fases do processamento do material, incluindo 
coleta, limpeza, inspeção, preparo com invólucros adequados, rastreabi lidade, 
esterilização, armazenamento e entrega dos materiais nos horários pré-determinados; 

4.3.8. Para todas as bandejas, a Contratada deverá disponibilizar SMS (fenestrado) com 
tamanho compatível das bandejas da CONTRATANTE; 

4.3.9. Deverá utilizar os processos de esterilização de materiais pelos métodos abaixo, 
pertinentes a cada material, sendo que a entrega do material deverá ocorrer com o 
prazo de 24 horas, independente do método de esterilização utilizado: e\· 

4.3.9.1. Vapor de Baixa Temperatura Formaldeído (VBTF); ~e;:~ ~. 
'!'\~~~-4.3.9.2 . Vapor Saturado Sob Pressão de Alta Temperatura; v 

4.3.9.3. Esterilização por Óxido de Etileno (EOT); 

4.3.10. Identificar a va lidade dos processos de acordo com cada material, invólucro e 
meio de processamento utilizado. 

4.3.11 . Monitorar os processos por indicadores químicos, biológicos e físicos, conforme 
recomendação da RDC nº1 5, de 15 de março de 2012, da ANVISA; 
4.3.12. Dispor de meios de registro de monitoramento e controle das etapas de limpeza, 
e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos 
equipamentos; 

Central de Reprocessamento de Materiais Ltda• 
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4.3.13. Manter os registros de forma a garantir sua rastreabilidade em conformidade com 
o estabelecido em legislação específica , por um prazo mínimo de 5 anos para efeito de 
inspeção sanitária; 

4.3.14. Deverá documentar o processo de esterilização de forma a garantir a 
rastreabilidade de cada lote processado; 

4.3.15. Deverá entregar em conjunto com os itens processados (cada entrega) o 
relatório de esterilização de acordo com a RDC nº15, de 15 de março de 2012, da 
ANVISA; 

4.3.16. Encaminhar os Procedimentos Operacionais Padrões (POP's) de todas as 
etapas contemplando o recebimento, higienização, preparo, esterilização, 
armazenamento e devolução dos materiais; 

4.3.17. Os produtos esterilizados deverão ser acompanhados por laudo constando 
quantidade e especificações dos produtos, testes quantitativos e qualitativos (químicos e 
biológicos), para os fins de acompanhamento, monitoramento e rastreamento dos 
processos; 

4.3.18. A CONTRATADA será submetida à avaliação prévia e periódica in loco, para 
avaliação de instalações e processos, sendo que essas visitas poderão ocorrer de 
acordo com a conveniência, datas e horários estabelecidos pela CONTRATANTE, sem 
que haja aviso prévio; 

4.3 .19. Os trabalhadores da CONTRATADA deverão usar os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) de acordo com áreas, descritas na resolução. 

4.3.20. A Empresa contratada deverá fornecer insumos como: sabão enzimático;ácido 
peracético;pistola para ar comprimido.escovas para hig ienização de materiais diversos, 
outros que se fizerem necessários para a devida operacionalização do serviço e 
prateleiras em inox para acondicionamento dos artigos de maneira organizada. :s-· 

~'!,. 

4.3.21. Salientamos que o horário para buscar o instrumental contaminado e entregar o,~· 
material estéril deverá ser acordado previamente entre a CONTRATADA e o Setor / 
Responsável da unidade, visto que, o funcionamento é de segunda-feira a domingo, 
inclusive nos feriados. -~ -Ci 

4.3.21 Em caso de quebra, dano ou avarias de produtos médicos hospitalares, 
permanentes ou não, durante o processamento, a manutenção técnica corretiva ou 
substitu ição será de responsabi lidade da Contratada, sem ônus para a Contratante. 
Caso o prazo de reposição por parte da Contratada extrapole os prazos do fl uxo de 
compras/ manutenção da Contratante, a mesma poderá optar pela reposição do produto 
e aplicar o desconto na fatu ra da competência correspondente. 

3. VIGÊNCIA O presente contrato terá vigência de 12 (Doze) meses. 
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Rua 137, nº246, Setor Marlsta • Golãnla-GO· Contato: (62) 3945 1666 1 3945 1667 



DADOS BANCÁRIOS CONTRATADA 

BANCO DO BRASIL 

AG:4148 

DIGIT0:3 

CONTA CORRENTE: 10.9243-X 

CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATÉRIAS - L TOA 

CNPJ: 01 .129.614/0001-30 

Att, 

Adriana Venturelli 

Site: www.cebras.com.br 

Fone: 62 99299 7739 
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