HOSPITAL DAS CLÍNICAS

FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB

Comunicado n°005/2018 - SHCFMB

Em continuidade às medidas de controle do uso de materiais de

OPME (órteses e próteses e materiais especiais) iniciadas em maio de 2017,
informamos que cada serviço que utiliza estes materiais no atendimento
assistencial em nosso hospital possui uma cota financeira mensal estabelecida

e a cada quinze dias o responsável pelo serviço recebe as informações sobre
a situação dos gastos.

Reforçamos alguns itens fundamentais para o correto gerenciamento da

aquisição de materiais de OPME, destacando algumas regras de licitação para
conhecimento dos usuários, cujo resumo encontra-se abaixo e o texto
completo em nosso site. (http://www.hcfmb.unesp.br).

Superintendência do HCFMB, 01 de fevereiro de 2018.

Enfa Telma Ap. de Camargo

Profa Dralrma de Godoy

Reponsável pelo Setor de OPME

Coordenadora Médica do Setor de OPME

Práf. Adj. André Balbi
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB

1.

OBRIGATORIEDADE

DA

UTILIZAÇÃO

DA

MODALIDADE

DE

PREGÃO

E

PREGÃO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Na aquisição de bens e serviços comuns será utilizada a modalidade
Pregão Eletrônico (Decreto n° 51.469/2007).

2. DO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
O Termo de Referência será elaborado pela área técnica solicitante,
(equipe

OPME

necessárias,

e

a

área

qual

médica)

fará

parte

com

da

todas

Comissão

as

especificações

Técnica

de

Apoio

à

Licitação (Inc. I do art. 9o do Decreto n° 5.450/05).

3. DAS AMOSTRAS

A

solicitação

de

amostras

ocorrerá

esporadicamente,

mediante

apresentação de justificativas e roteiro de avaliação e condições de
aceitação das amostras. (Tribunal de Contas da União-26/05/2011).

4. REDE SENTINELA

Caso

o

material

licitado

apresente

falhas técnicas

deverá

ser

feita

notificação à Rede Sentinela (ANVISA). Trata-se de importante estratégia
para

o

Sistema

de

Notificação

e

Investigação

em

Vigilância

Sanitária

-

VIGIPOS (instituído pela Portaria Ministerial MS n° 1.660, de 22 de julho de
2009).

5. LICITAÇÃO

DE

ITENS

COM

MESMO

SIAFISICO

PARA

ATENDER

DIFERENTES UNIDADES: Serão licitados em um único pregão visando obtenção de
vantagens de ordem econômica, decorrentes do melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e da ampliação da competitividade em função da economia
de escala.
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