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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

TERMO DE REFERÊNCIA
(Inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

1. OBJETO
(alínea "a", inciso II, Art. 52 - DM 7.349/19) e (Art. 12 -  DM 7.349/19)

O presente termo de referência tem por objeto a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
n2 001/2020 do Município de São João de Meriti para eventual Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços no procedimento de Hemodiálíse em Terapia Renal 
Substitutiva, em atendimento as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, 
respeitando as condições já pactuadas no Edital gerador da referida Ata.

2. JUSTIFICATIVA
(alínea "b", inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

A Hemodiálíse uma modalidade de TRS -  é um procedimento mecânico que visa remover o 
excesso de líquidos e de substâncias tóxicas ao organismo. Nesse processo é utilizada uma 
solução aquosa denominada dialisato, composto de eletrólitos, bicarbonato e glicose dissolvidos em 
água pura. Os serviços de saúde normalmente usam o sistema de abastecimento público, em função 
do grande volume necessário. Assim, o tratamento da água para diálise é o processo pelo qual se 
purifica a água, minimizando os riscos químicos, físicos, bacteriológicos e toxicológicos, contempla a 
contínua monitorização: tanto do insumo (água fornecida ao serviço), como do produto final (água 
pura), definem o sistema de purificação a ser adotado para assegurar a qualidade da diálise e 
minimizar os riscos ao paciente. A água tratada deve ser processada de modo que as etapas: Filtração, 
Adsorção, Deionização, Osmose Reversa, Esterilização, apresentem um padrão em conformidade

3. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO) E QUANTIDADES
(alínea "c", inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

3.1. O quantitativo visa atender o Hospital São José e Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo;

Item Descrição Und Quant

1

Sessão de Hemodiálíse em Terapia Renal Substitutiva -  TRS, destacando- 
se todas as etapas do sistema e do subsistema de tratamento e 
distribu ição  de água para hemodiálise (STDAH), controle de qualidade e 
fornecimento em regime de comodato dos equipamentos para a 
realização do procedimento hemodiálise, na prestação de atendimento à

Sessões
4800
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pacientes portadores de doenças Nefrológicas Agudas, Crônicas 
Agudizadas, Internados nas unidades de saúde.

4 -  ESPECIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

4.1 -  DAS ETAPAS DO TRATAMENTO DA ÁGUA PARA DIÁLISE.
4.1.1 A adjudicatária deve apresentar Responsável Técnico (RT) e este permanecer durante todas as

atividades relativas à manutenção do processo.
4.1.2 Todas as etapas referentes ao STDAH e da tecnologia em saúde devem estabelecer por escrito,

uma rotina de funcionamento assinada pelo RT, compatível com as exigências técnicas 
prevista nos regulamentos.

4.1.3 As diversas etapas do STDAH deverão ser realizadas em sistemas especificados e dimensionados,
de acordo com o volume do sistema e distribuição da água e característica da água que 
abastece o serviço de diálise.

4.1.4 O padrão de potabilidade da água deverá ser monitorado e com registro diário dos parâmetros 
microbiológicos e físico-químicos, em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS ne 518, 
de 25 de março de 2004, ou de instrumento que venha substituí-la.

4.1.5 Laudos atestando as condições de potabilidade da água deverão ser fornecidos pela 
companhia de abastecimento público ou por laboratório especializado.

4.1.6 As coletas de água para análise deverão ser realizadas atendendo às orientações do 
laboratório de referência responsável pela análise.

4.1.7 A água de abastecimento dos serviços deverá ser inspecionada pelo RT, conforme Quadro I, 
em amostras de 500 ml, coletadas na entrada do reservatório de água e na entrada do pré- 
tratamento do sistema de tratamento de água.

Quadro 1 Características físicas e organolépticas da água potável

Característica Parâmetro Aceitável Frequência de verificação

Cor Aparente Incolor Diária

Turvação Ausente Diária

Sabor Insípido Diária

Odor Inodoro Diária

Cloro Residual Livre Maior que 0,5mg/l Diária

PH 6,0 a 9,5
\

Diária
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4.2 DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÁL1SE.
4.2.4 A água tratada no serviço de diálise utilizada na preparação para diálisato deve ser processada 

de modo que apresente em padrão em conformidade com o Quadro II, confirmado por análises 
de controle.

4.2.5 O sistema de água deverá passar por todos os estágios que removem os contaminantes: filtração, 
adsorção, deionização, osmose reversa, esterilização.

4.2.6 O nível de ação relacionado à contagem de bactérias heterotróficas é de 50 UFC/ ml.

4.2.7 Verificar a qualidade bacteriológica da água tratada para diálise toda vez que ocorrerem 
manifestações pirogênicas ou suspeita de septicemia.

4.2.8 Na saída do sistema de tratamento da água para diálise, a condutividade deve ser igual ou 
menor que lOmicro Siemens/cm, medida à temperatura de 252C, sendo monitorada 
continuamente, por instrumento que apresente compensação para variações de temperatura 
e tenha dispositivo de alarme visual e auditiva.

4.2.9 Verificação diária do nível de cloro residual livre e pH.
4.2.10 Os registros dos laudos das análises do STDAH, deverá ser arquivados na unidade de saúde, em 

conformidade com o estabelecido em normatização especifica por prazo de mínimo de 5 (cinco) 
anos, para efeito de inspeção sanitária;

Quadro II Padrão de qualidade da água tratada utilizada na preparação de solução 
para diálise

Componentes i^slorTiiáxii^QtjOGrmitidQ • Frequência de análise

Coliforme total Ausência de 100 ml Anual

Contagem de bactérias heterotróficas 200 UFC/ml Anual

Endotoxinas 2 EU/ml Anual

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(alínea "f", inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

A despesa decorrente da presente aquisição ocorrerá na seguinte dotação orçamentária:

Unidade
Orçamentária

Programa de Trabalho Elemento de Despesa _ . ir Fonte de Recursos

014 10.302.0018.2259 3390.3900 03
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6- COMPROMISSOS DA EMPRESA FORNECEDORA
6.1 Todos os itens relacionados nos subitens 3.1; 3.2; serão fornecidos pela adjudicatária e caberá
também a responsabilidade pelo fornecimento de tecnologias em saúde, condições organizacionais e
contemplar a presença todos os membros da equipe de saúde responsáveis pelo atendimento durante
todas as atividades.

6.2 Apresentação descrita das rotinas das etapas do funcionamento do STDAH; procedimentos de 
operações, manutenção do sistema e de verificação da qualidade da água, controle de 
manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos fornecidos, procedimentos de 
biossegurança e gerenciamento de tecnologia em saúde.

6.3 O prestador de serviços deverá dispor de equipamentos compatíveis com a demanda prevista e 
reservas em número suficiente para assegurar à continuidade do atendimento, com protocolos 
assistenciais para seu funcionamento.

6.4 As máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência e 
eficácia do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e deve estar regularizados 
junto à ANVISA, ser operados de acordo com as recomendações do fabricante e informar o tempo 
máximo tolerável de inatividade.

6.5 O atendimento para execução de manutenção corretiva, deverá ocorrer no máximo de 24 horas.

6.6 Os equipamentos fornecidos em regime de COMODATO, não poderão ser protótipo ou estar em
estudo de descontinuação.

6.7 As empresas licitantes deverão apresentar comprovação de visita técnica ao local para execução 
da prestação de serviços em saúde. As visitas deverão ser previamente agendadas.

6.8 Relatórios e laudos de análises bacteriológicas da água da osmose portátil e do dialisato das 
máquinas em uso, na data da realização do procedimento, do STDAH, toda vez que ocorrerem 
manifestações pirogênicas, bacteremia ou suspeita de septisemia e quando verificada a não 
conformidade com os padrões estabelecidos, a SMS/ATS.

6.9 A adjudicatária em atendimento à Portaria n̂  529, de 1 de Abril de 2013, Institui o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e a RDC 36 de 25 de Julho de 2013 que Institui ações 
para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
Deverá apresentar a SMS/ATS-TRS e RT da unidade: protocolos, guias e manuais utilizados, tipos 
de promoção de processos de capacitação e treinamento de seus profissionais utilizados, as 
respectivas avaliações de serviços, metas e apresentação de indicadores utilizados, relativos à 
segurança do paciente.

6.10 A contratada deverá prestar assistência técnica e assessoria científica para execução de todos os 
procedimentos de manutenção preventiva de acordo com as instruções do fabricante e corretiva
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dos equipamentos, com reposição de peças, sempre que necessário, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE.

6.11 Na impossibilidade do reparo imediato, a contratada deverá realizar a substituição imediata. 
Nessa hipótese os insumos substitutos deverão possuir a mesma capacidade e especificações dos 
que forem substituídos, bem como atender as necessidades do serviço para os quais se destinam 
mantidas as demais condições estabelecidas na contratação, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE.

6.12 Havendo necessidade de remoção dos equipamentos do local, para a realização de 
procedimentos de manutenção, os custos decorrentes da desinstalação, transporte e reinstalação 
do equipamento são de total responsabilidade da contratada, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE.

6.13 A adjudicatária deve apresentar laudos atestando as condições de potabilidade da água fornecida 
pela companhia de abastecimento público ou por laboratório especializado.

6.14 Cópia de contrato com laboratório analítico da água da osmose (exame físico químico e 
bacteriológico) e do dialisato, licenciado e certificado junto ao órgão competente.

6.15 Cópia do projeto do STDATH assinado pelo RT da adjudicatária, contendo o planejamento, 
programação e elaboração do processo.

6.16 O prestador de serviços deverá dispor de equipamentos compatíveis com a demanda prevista e 
reservas em número suficiente para assegurar a continuidade do atendimento, com protocolos 
assistenciais para seu funcionamento.

6.17 Toda tecnologia em saúde utilizada deverá ser nova, não podendo ser protótipo ou estar em 
estudo de continuidade.

6.18 A Contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, CREA e Código Civil.

6.19 A Contratada é obrigada a retirar imediatamente do Hospital qualquer empregado ou 
subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta inadequada ou 
incapacidade técnica. Será registrado no Livro de Ocorrências e substituído imediatamente.

6.20 Todas as despesas decorrentes da contratação, insumos e tecnologia em saúde necessária à 
execução dos serviços, encargos sociais, seguros de acidentes de trabalho, multas, impostos pelo 
poder público devido à infração dos dispositivos legais vigentes ou quaisquer outras, ficarão 
exclusivamente a cargo da CONTRATADA, a qual caberá ainda inteira responsabilidade por 
quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus em pregados quando em serviço  e por tudo 

quanto às leis trabalhistas lhes asseguram, ficando responsável igualmente por quaisquer danos 
ou prejuízos causados a terceirî c
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7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
(alínea T  e inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19 e Art. 37 a 39 -  DM 7.349/19)

7.1 Após a celebração do instrumento contratual, competirá ao secretário municipal
ordenador da despesa a imediata designação de gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 
1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, 
efetuada por meio de Portaria, com a publicação no Boletim Oficial do Município, 
contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores que responderão 
diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.

7.2 As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas 
nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349 de 2019 e também em Instrução 
Normativa específica, publicada pela Secretaria Municipal de Controle Interno e 
disponível na intranet da PMDC.

8. PREÇO
8.1 Quanto ao preço da contratação em epígrafe o mesmo será o da ata a que se pretende 

aderir;

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(alínea "K", inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

9.1 O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedimentos 
legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da adesão foi feito 
conforme as especificações e condições previstas e estabelecidas no presente instrumento, 
seus anexos proposta de preço e demais documentos inerentes ao processo.

9.2 O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante serviços efetuados.
9.3 O valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 

da abertura do processo administrativo de pagamento a contar da data final do período do 
adimplemento de cada parcela.

9.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada.

9.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.

9.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.

9.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.8 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

n2 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação
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de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.9 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ n2.11.128.809/0001-10, e endereçados à Alameda James 
Franco n9. 03 Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

9.10 No setor de protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, o interessado deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual deverá 
constar:

a. Requerimento em papel timbrado da empresa, endereçado ao Prefeito Municipal de Duque 
de Caxias, solicitando o pagamento do valor devido, indicando, também, os dados bancários 
para depósito, devidamente assinado pelo representante legal;

b. DANFE, nota fiscal de serviço, atestado e datado em seu verso, por 02 (dois) servidores 
autorizados com identificação dos mesmos (carimbo com matrícula), sendo pelo menos 1 
(um) estável e pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 
acompanhado de declaração formal da regular entrega dos bens faturados, de acordo com a 
contratação efetuada;

c. Termo de contrato e seus aditivos, (quando houver);
d. Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;

e. Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, apresentando as quantidades de 
todos os itens contratados, as quantidades dos itens fornecidos e o saldo a fornecer restantes 
dos itens, quando tratar-se de entrega parcelada;

f. Nota de Empenho;
g. Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
h. Relatório do fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
i. Portaria da nomeação do fiscal, devidamente publicado;
j. Certidões negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT.
k. Anexo I do Decreto 7349/19.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO
(alínea "L", inciso II, Art. 49 - DM 7.349/19)

10.1 A referida adesão será formalizada através de Termo de Adesão, a ser redigido pelo Setor de 
Licitações.

11. SANÇÕES CONTRATUAIS
(alínea "m", inciso II, Art. 49 - DM 7.349/19)

11.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública poderá, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, além da revisão do contrato, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas na Lei 8.666/93, artigos 77 e 78.
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11.2 Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, além de perdas e danos ou multas 
cabíveis, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 81,86,87 e 88 da Lei Federal 
8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

11.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE;

11.4 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.5 Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto;

11.6 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.7 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;

11.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n9 8.666, de 1993, a 
Contratada que:

11.9 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos.

11.10 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da adesão.
11.11 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.
11.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n9 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei 
n9 9.784, de 1999.

12. RESCISÃO CONTRATUAL
(alínea "N", inciso II, Art. 49 - DM 7.349/19)

12.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 

fornecimento, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado do fornecimento;
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato;

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
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h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l 2 do art. 67 da 
Lei 8.666/93;

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato;
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.

n) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Não será permitida subcontratação e participação de consórcio do objeto.

Este Termo de Referência foi elaborado por:
(Inciso II, Art. 42 - DM 7.349/19)

NOME: HILTON CARLOS RIBEIRO

MATRÍCULA: 14689-2

Duque de Caxias, 19 de fevereiro de 2021.

Elaborado por:

HILTON CARLOS RIBEIRO
Vice-Diretor do Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo 

Matrícula: 14689-2

Duque de Caxias, 19 de fevereiro de 2021.

Superintendente Executivo de Saúde e Defesa Civil 
Matrícula: 38.277-2


