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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.00420/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019/SML/PVH
LICITAÇÃO COM LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO. 
OBJETO:  Registro  de  preços para  eventual CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
(EQUIPAMENTOS)  INCLUINDO  MATERIAIS,  REAGENTES  E  TODOS  OS  ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS  À  REALIZAÇÃO  DE  TESTES  DE  BIOQUÍMICA,  HEMATOLOGIA,
IMUNOLOGIA/HORMÔNIO,  HEMOSTASIA  E  URINÁLISE,  visando  atender  às
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I
e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
VALOR ESTIMADO: R$  6.607.936,92 (seis milhões seiscentos e sete mil
novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos)
DATA  DE  ABERTURA: 20  de  agosto  de  2019  às  09h30min. (horário  de
Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada  somente  nos  endereços  eletrônicos  Page:
www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  .   

· LOTES:  01,  02,  03  E  05;  AMPLA  CONCORRÊNCIA.  DESTINADOS  À
PARTICIPAÇÃO  DOS  INTERESSADOS  QUE  ATENDEM  AOS  REQUISITOS  DESTE
EDITAL.

· LOTE:  04;  EXCLUSIVO  PARA  ME/EPP.  VALORES  ATÉ  R$  80.000,00.  EM
ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48,
INCISO I. 

Porto Velho – RO, 07 de agosto de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira

AVISO
Senhores Licitantes, 

Recomendamos aos interessados em participar do Pregão regido por este Edital a
atenta leitura das condições/exigências nele estabelecidas, notadamente quanto
aos requisitos de participação, formulação de propostas de preços, documentos
de habilitação e prazos. 

Ressaltamos que será de inteira responsabilidade dos licitantes à observância
de mensagens, avisos e comunicados inseridos no chat do(s) lote(s) e/ou no
campo de mensagens geral deste Pregão no Sistema Licitações-e. 

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à  Pregoeira  ou  membros  da  Equipe  de
Pregão,  por e-mail (pregoes.sml@gmail.com) ou pelo telefone  (69) 3901-3639  e
(69) 3901-3069.

p  regoes.sml@gmail.com  
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REPUBLICAÇÃO
ERRATA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH

PROCESSO Nº 02.00420/2018
PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio
da  pregoeira  designado  pela  Portaria  nº  003/2019/GAB/SML  de
01/03/2019,  publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia  -  AROM  nº  2409  de  04.03.2019,  tornar  público  para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO POR LOTE, SOBRE
A TABELA DE PROCEDIMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
SIGTAP/SUS), nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06 de março de
2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017, Lei Federal
nº 10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006
e 15.402 de 22.08.2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Rondônia(AROM)  n°  2279  de  24.08.2018  e  suas  alterações,  Lei
Complementar  nº  123  de  14  de  dezembro  de  2006  e  suas  alterações,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal  nº  8.666/93  e  alterações,  e  demais  normas  regulamentares
estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO
1.1. Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL (EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MATERIAIS, REAGENTES
E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUÍMICA,
HEMATOLOGIA,  IMUNOLOGIA/HORMÔNIO,  HEMOSTASIA  E  URINÁLISE, visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
conforme disposições deste Edital e seus anexos;

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/08/2019 às 14h00min;
1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/08/2019 às 09h30min;
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/08/2019 às 09h30min;
1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 20/08/2019 às 10h30min;
1.6.  Para todas as referências de tempo será observado o  horário de
Brasília / DF.
1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:
a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência, com seus anexos: Local de instalação
dos  Sistemas  de  Automação;  Modelo  de  Declaração  de  aceite  das
condições do local de instalação; Atestado De Visita Técnica/Termo De
Responsabilidade;  Planilha de estimativa de Preços Mensal/Anual com
base na TABELA SUS;
c)  ANEXO  III: Modelo  de  Declaração  de  Elaboração  Independente  de
Proposta;
d)  ANEXO  IV: Modelo  de  Declaração  de  Superveniência  de  Fato
Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo  de Declaração Quanto  ao  Cumprimento  das  Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
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g) ANEXO VII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VII-A: Formação de Cadastro Reserva; 
i) Anexo VIII: Minuta de Contrato.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante
condições  de  segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da
criptografia  e  autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  Internet  será
aberta  por  comando  do  pregoeiro  com  a  utilização  de  sua  chave  de
acesso e senha.

2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML,  designado  Pregoeiro, mediante  a
inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no
campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites
previstos para recebimento e abertura da proposta, atentando também
para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente,  por  meio  do
sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso
Identificado”, observando data e horário limite estabelecidos.
2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.

2.8.  No  caso  de  desconexão  do  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes,
os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados.

2.9.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação  expressa  aos  participantes,  no  endereço  eletrônico
utilizado para divulgação.
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2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  a  Sessão  Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO
3.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento
deste exercício financeiro do Município de Porto Velho, que tem como
Projeto  Atividade  e  Elemento  de  Despesa  de  unidade  ou  órgão
administrativo envolvido, conforme  descritos  no  item 1.3 do Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.
3.1.1. VALOR ESTIMADO R$ 6.607.936,92 (seis milhões seiscentos e sete
mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma
individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja
credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste  Edital  e  seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de  atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema
eletrônico, de modo que os licitantes ou seus representantes legais
deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao  provedor  do  sistema
eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  endereço  eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.

4.3.  Para  o LOTE:  04;  EXCLUSIVO,  conforme  quantidades  e  valores
indicados no Anexo II (Termo de Referência), apenas poderão participar
Microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao art. 48,
inciso I, da Lei Complementar n 123/2006, desde que se enquadrem nas
disposições estabelecidas neste Edital.

4.3.1.  Para os  LOTES: 01, 02, 03 e 05;  AMPLA CONCORRÊNCIA,  conforme
quantidades e valores indicados no Anexo II (Termo de Referência),
poderão participar quaisquer empresas que se enquadrem nas disposições
estabelecidas neste Edital.

4.4.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:
a) tenha  sido  declarada  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o
Município de Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº
10.520,  de  17.07.2002,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na
imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

b)  estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo
penalidade  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar, por  prazo  não  superior a 2 (dois)  anos,
aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
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esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso.

c)  sejam,  nos  termos  do  art.  87  IV,  da  Lei  8.666/93,  declaradas
inidôneas para fins de participação em licitação ou contratação com a
Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  nos  termos  da  legislação
aplicável, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no SICAF, conforme o caso.
 
d)  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação.

e) Estejam  reunidas  em  consórcio  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si.

f) estrangeiras que não funcionem no País.
g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5. Por se tratar de serviços comuns, no mercado, não será admitido a
participação de empresas, na condição de consórcios.

5. PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. Do envio eletrônico da proposta:
5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no
sistema do licitações-e até a data e horário definidos nos subitens
1.2 a 1.6 deste edital.
5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher
a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados
necessários  ao  exame  de  adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto
licitado.

5.1.4.  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus
anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5.  Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse
Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido
e todos os custos decorrentes da entrega dos materiais, objeto deste
edital, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prê-
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mios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à
efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pre-
gão.

5.1.7. A disputa ocorrerá sobre o valor total do lote.
5.1.8.  Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do
campo próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas neste ins-
trumento convocatório, outras informações julgadas necessárias e per-
tinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do formu-
lário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

5.1.9. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sis-
tema não impedirá a licitante de participar da etapa de lances. Porém,
tais informações deverão constar da proposta escrita reajustada e en-
viada, via e-mail, no prazo que será estabelecido e informado pelo
Pregoeiro, em campo próprio do sistema, após a fase de lances. 

5.1.10. Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES
5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro, ocorrerá na data  e  na  hora indicada no preâmbulo  deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio do sistema eletrônico. 
5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.

5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente.

5.2.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante
aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema
eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.
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5.2.9.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se
admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 24 (vin-
te e quatro) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, os documentos exigidos neste edital para fins de habilita-
ção e proposta de preços adequada ao lance final ou valor negociado,
quando houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).
6.2.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro, poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail aci-
ma, desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item
6.1 e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de res-
ponsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direi-
to de licitar e/ou declaração de inidoneidade).
 
6.4.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel
timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as
seguintes informações:

I. Razão  social,  CNPJ/MF,  endereço  completo,  CEP,  e-mail,  fax e
telefone do licitante, bem como  conta – corrente,  nome  e  número da
agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem
efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se
vencedora desta licitação.

II.  Constar Preços unitários e total, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos,
de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta lici-
tação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que indu-
za o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde
já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro ado-
tará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta.

6.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (no-
venta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
6.6.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão. 

6.7.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.
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6.8. No caso de haver discordância entre as especificações deste obje-
to descritas no licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos
(Especificações Técnicas), o licitante deverá obedecer às exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III
deste  Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
7.2.  A Contratada deverá apresentar cópia do Registro da ANVISA dos
equipamentos/insumos entregues junto com a proposta comercial.

7.3.  A Contratada deverá  apresentar  no  ato da entrega da  proposta
comercial  FOLDERS,  ENCARTES,  FOLHETOS  TÉCNICOS  OU  CATÁLOGOS  dos
equipamentos  redigidos  em  língua  portuguesa,  onde  constem  as
especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a
consistente avaliação dos itens ou link para visualização na internet
pela equipe técnica que analisará as propostas.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR
LOTE  (MAIOR  DESCONTO  POR  LOTE,  SOBRE  A  TABELA  DE  PROCEDIMENTOS,
ÓRTESES E PRÓTESES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIGTAP/SUS),  sendo que as
propostas deverão conter preços unitários e totais para o lote, sob
pena de desclassificação.
8.1.1.  Os preços UNITÁRIOS e totais referidos no  item 8.1, deverão,
evidentemente,  estar compatíveis aos valores máximos estimados para
cada Lote, desccritos no item 7 do Termo de Referência, Anexo II deste
Edital.

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus
anexos; que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades
insanáveis  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange
aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha  preços  excessivos  ou
manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas
ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a  fundo  perdido  (Art. 44, § 2º,  Lei
8.666/93).

III.  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços unitários e total do lote, superiores aos
preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.
8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.
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8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  No  caso  de  nenhum  fornecedor  apresentar  lance  na
respectiva etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos
para habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, quando enviados
via correio eletrônico.

8.3.3.  Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos;  ou
descumprir o prazo estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  da  primeira
colocada, a proposta de preços e documentos exigidos para habilitação
da próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data
de sua convocação.

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico
deverão ser encaminhados em original ou por cópias autenticadas por
tabelião  de  cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou  quando convocada, para a
Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos
Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho –
RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00420/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA
8.4.  O  Pregoeiro, em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover
quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e
da  documentação,  devendo  os  licitantes  atender  às  solicitações  no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob
pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão. 

8.5.  O Pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a
substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  habilitação  e
classificação.

8.6.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada,  na  qual  estão  registrados  todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada
na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  encerramento  da
sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.
Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam
iguais ou  até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos arti-
gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema ele-
trônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos
procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com
relação aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às micro-
empresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para
os lotes de AMPLA CONCORRÊNCIA.
9.5.  Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO
10.1.  A  documentação  de  habilitação  da  licitante  poderá  ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta online
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à
habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  e  à
qualificação econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.3. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado  ou  com  a  validade  expirada,  fica
assegurado ao licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato
da sua convocação.

10.1.4. DECLARAÇÕES:
10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.
10.1.4.2.  Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao
trabalho  de  menores, conforme  modelo  constante  no  Anexo  V  deste
Edital.
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10.1.4.3.  Declaração quanto  ao  Porte  da  Empresa, APENAS  PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme Modelo do Anexo VI
do Edital. 
10.1.5. O Proponente vencedor que não for inscrito no SICAF ou no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá
apresentar,  além  das  Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.4.1,
10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste  Edital,  os  seguintes  documentos  de
habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da
certidão da Junta Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando  de  sociedades  comerciais e, no caso  de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado;

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedade  civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização,  em se tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira,  em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual (ALVARÁ ou FAC);
b) Prova de Inscrição  no  Cadastro  Nacional de Pessoas Jurídicas  –
CNPJ;
c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
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nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.4.1. A licitante deverá, para fins de comprovação de aptidão para
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características
quantidades e prazos com o objeto da licitação, apresentar Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou  privado,  declarando  que  a  licitante  já  forneceu,  a  contento,
serviço em quantidade compatível – 40% do total do LOTE (comodato ou
aluguel de equipamentos com fornecimento de insumos) por período de no
mínimo 3 meses consecutivos.

10.4.2.  Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado
deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e
endereço da emitente, o nome  completo  do  signatário,  estando  as
informações ali contidas sujeitas a verificação de sua veracidade por
parte da Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de
julho de 2017.

10.4.3. Comprovação de  disponibilidade  de  Responsável  Técnico,
mediante  apresentação  de  Declaração  formal  emitida  pela  Licitante,
protocolada  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  indicando
Profissional detentor de Registro de Responsabilidade Técnica pelos
serviços  objeto  da  contratação,  no  caso  de  sagrar-se  vencedora  do
certame, o qual deverá atender às normas pertinentes à execução dos
serviços objeto desta Licitação. Na aludida Declaração deverão constar
todos os dados do Profissional indicado, tais como: nome, Telefone, e-
mail, e número de registro no Conselho de Classe competente.

10.4.3.1.  Declaração de  anuência,  por  meio  da  qual  o  profissional
indicado assuma a responsabilidade técnica pelo serviço licitado ou o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.

10.4.3.2. As exigências relativas aos subitens 10.4.3 e 10.4.3.1 foram
elaborados  em  conformidade  com  orientação  contida  no  Acórdão  n.
01381/16 do TCE/RO.

10.4.5. Caso a licitante entenda necessário para fins de elaboração de
sua proposta, poderá realizar VISITA TÉCNICA ao local de instalação
dos equipamentos e execução do contrato objeto deste edital, bem como
junto a equipe de tecnologia da informação da CMTI, a fim de conhecer
as condições do local, se inteirar cuidadosamente da infraestrutura,
espaço  físico,  retirar  dúvidas  acerca  do  interfaceamento  dos
equipamentos  ofertados,  a  tecnologia  do  software  dos  laboratórios,
cabeamento lógico/elétrico das unidades, conforme itens 4 e 5.1 do
Termo de Referência (Anexo II deste Edital).

a. Optando pela Visita Técnica, a licitante deverá solicitar, a partir
da publicação do edital, o agendamento da visita, deverão ser feito
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junto à Divisão de Laboratórios através do telefone (069) 3901-2962,
no horário das 8 às 14 horas (horário local).

b.  A licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a
Visita Técnica, posteriormente não será admitida qualquer alegação de
desconhecimento das condições para a execução do Objeto.

c. Realizada a visita técnica, a Administração emitirá o Atestado de
Visita Técnica, que servirá como comprovante de sua realização.

d. Declinando da vistoria, a licitante deverá apresentar junto com os
documentos habilitatórios Declarações de responsabilidade e aceite das
condições, conforme Modelo do Anexo II e III do Termo de Referência
(Anexo II do Edital).  
 
10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA
10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira
da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais
de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista,  devidamente  registrado no  conselho  Regional  de
Contabilidade;

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma
da lei;

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD
e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital;  TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO  DO  LIVRO (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital;

10.5.3.1.  A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos  comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não
afastam  a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço
Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  devidamente  registrada  ou
autenticados e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art.
1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro;

10.5.4.  Serão considerados aceitos  como  na  forma da lei o  balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
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- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente autenticada ou registrada na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do  Índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior
a (= > 1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas;
10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um),
em qualquer dos índices constantes do  subitem 10.5.6 deste Edital,
deverá  comprovar  capital  social  registrado ou  património  líquido
mínimo de  10% (dez por cento) do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8.  CERTIDÃO  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. Ressalvado
o disposto nos subitens abaixo:

10.5.8.1. Caso  a  empresa  esteja  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial, deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93.

b) Comprovação  do  acolhimento  judicial  do  plano  de  recuperação
judicial, nos termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de
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recuperação judicial; ou da homologação do plano de recuperação, no
caso de recuperação extrajudicial. 

10.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para
habilitação econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de
inabilitação.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem
quaisquer  dos  documentos  listados  no  ITEM  (DA  HABILITAÇÃO)  ou  que
apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou
entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o
disposto na Lei Complementar 123/2006  e alterações, que diz respeito
ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral
no SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2  (alíneas  “a”  a  “c”), 10.3  (alíneas  “b”  a  “g”)  deste  Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente.

10.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (10.5.1  a
10.5.7), ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não
apresente  o  Balanço  Patrimonial,  o  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio
realizará consulta para emissão do Balanço Patrimonial disponibilizado
no sistema. 

10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para
conferência,  sendo  que  as  certidões  emitidas  pela  Internet  somente
terão validade após a verificação online por membro da equipe de apoio
ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame
e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo.

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar
obrigatoriamente  em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A
referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5.  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem
acima,  o  Pregoeiro examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de
classificação,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  a  sua
habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
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necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de
documento  em  substituição  aos  documentos  requeridos  no  presente
Edital.
10.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa  efetuada  por  Tradutor  Juramentado  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for
declarada  vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a
critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo com
a Lei Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10.  A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
11.1. Até  o  dia  02  (dois)  dias  úteis antes  da  data  fixada  para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá
propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do Pregão,  na  forma
eletrônica, via e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes.

11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso.

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o  Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.
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11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente.

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de
recursos tratados neste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro
da Superintendência Municipal de Licitações responsável pela condução
do processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito
de suas competências.

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o
e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e
neste  edital  e  ainda,  observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente  deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a  sexta-
feira),  de  8h  às  14h,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.
11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos
neste  Pregão,  quando  o  Pregoeiro  mantiver  sua  Decisão  após  o
julgamento,  deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o
Julgamento e Decisão Hierárquica.

11.6.    O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a  
este    Pregão   poderão  ser  consultados  no  endereço:    www.licitacoes-  
e.com.br   e/ou   www.portovelho.ro.gov.br  .

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Da Adjudicação e Homologação:
12.1.1 Inexistindo  manifestação  recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar
o contrato, no prazo previsto neste edital.

12.2. Do Cadastro Reserva de Fornecedores:
12.2.1. Com o objetivo  de  formar  cadastro de fornecedores, após  o
encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas
em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados
segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.

12.2.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor
colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
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nas hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 do Decreto Municipal n.
15.402/2018.

12.2.4.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada à Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 15, §1º do Decreto Municipal
nº 15.402/2018.

12.3. Da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 
12.3.1. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a
serem registrados, convocará os interessados para que assinem a Ata de
Registro  de  Preços  que,  após  cumprimento  dos  requisitos  de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a
qualquer instante, nas condições estabelecidas.

12.3.2. A convocação será via e-mail, com aviso de recebimento.
12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de recebimento da notificação. A recusa injustificada
da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos
prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  caracterizará  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do
direito  ao  registro  de  preços,  bem  como  às  penalidades  cabíveis,
previstas neste Edital.

12.3.4. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de
classificação dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de
Preços quando convocada após  o prazo de  validade  de  sua  proposta.
Porém, se o fizer, estará obrigada a fornecer os materiais por todo
período de vigência da Ata, nos termos do art. 35 do Decreto Municipal
nº 15.402/2018.

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação  assumida,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

12.3.7.  O  disposto  no  item  12.3.6, não  se  aplica  aos  licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de preços:
12.4.1.  Desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem,  a  Ata  de
Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  que  não  tenha
participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  órgão
gerenciador. 
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12.4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços
e ao Município, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o
item  12.4.1  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos lotes deste instrumento
convocatório e registrados na Ata de registro de preços para o órgão
gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes  nos  termos  do  Decreto
Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia – (AROM), nº 2338 de 21.11.2018.

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada  lote  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,  independentemente  do
número de órgãos não participantes que aderirem.

12.4.5.  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em
até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

12.5. Do Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 
12.5.1. Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços, contados da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios
de Rondônia (AROM). 
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO
13.1.  O contrato originado do registro de preços terá um prazo de
vigência de  12 (doze) meses a partir  da data de  sua assinatura e
publicação no  Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia,
podendo no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos
termos do artigo 57 Inciso II da Lei 8.666/93.

14. CONDIÇÕES DE REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO
14.1. O valor do pretenso contrato é será reajustável durante a sua
vigência, nos termos do Termo de Referência Anexo II deste Edital.

15. ESPECIFICAÇÕES  DOS  SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO,  TESTES  RELACIONADOS,
SISTEMA DE INTERFACEAMENTO, EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS, VALORES ESTIMADOS
E QUANTITATIVOS

15.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
16. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
17. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
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18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
18.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
19. PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas
no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.
20. GARANTIA CONTRATUAL
20.1.  No  ato  da  assinatura  do  futuro  contrato,  objeto  deste
instrumento, a empresa vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

20.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor
será depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente
nº  8.250  –  3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado
imediatamente  na  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  –  SEMFAZ,  no
Departamento  Administrativo-financeiro,  para  lançamento  contábil,  o
respectivo comprovante do depósito em original ou cópia autenticada;

20.3.  Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança
bancária,  esta  deverá  conter  expressamente  a  cláusula  de  prazo  de
validade igual ou superior ao prazo de execução do futuro contrato, a
cláusula  de  atualização  financeira,  bem  como  as  cláusulas  de
imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

20.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado
ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior
ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

20.5.  Caso a garantia  seja  ofertada  em títulos da dívida  pública,
estes  devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante
registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo
aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;
 
20.6.  Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do futuro
contrato,  a  Contratada  ficará  obrigada,  caso  necessário,  a
providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a
modalidade que tenha escolhido.

20.7.  A  garantia  responderá  pelo  inadimplemento  das  condições
contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas
eventuais  multas  ou  penalidades  aplicadas,  podendo  ainda  reter
créditos  decorrentes  do  futuro  contrato,  sem  prejuízo  das  demais
cominações legais e contratuais.

20.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do
valor  apresentado  como  garantia,  poderá  a  Contratante  convocar  a
empresa  Contratada  para  que  complemente  aquele  valor  inicialmente
oferecido.
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20.9.  No  caso  de  rescisão  do  futuro  contrato  determinado  por  ato
unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII
havendo  culpa  da  Contratada),  a  garantia  será  executada  para
ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizações a
ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n.
8.666/93.

20.10.  Quando  a  rescisão  ocorrer  pelos  motivos  relacionados  nos
incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa
da  Contratada,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da
garantia e pagamentos devidos pela execução do futuro contrato até a
data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

20.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver,
será  liberada  ou  restituída  após  a  execução  do  futuro  contrato,
conforme disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei
8.666/93,  devendo  o  representante  da  empresa  Contratada  entregar
requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ no
Departamento Administrativo-financeiro;

20.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, 
mediante requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o 
valor do Contrato ajustado à época da solicitação.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do pre-
sente instrumentos, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis
10.520/02, 12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas, serão
aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contradi-
tório, e ainda:

21.1.1.  Conforme  advertências  e  multas  constantes  no  Termo  de
Referência, Anexo II deste Edital.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com
a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular  ou revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

22.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas
pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação em que se deu o texto
original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)  inicialmente  estabelecidos,
exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

22.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
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22.4. Na  contagem  dos  prazos  deste  edital  será  excluído  o  dia  de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações – SML, de
segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min.
22.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

22.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito
à contratação.

22.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito.

22.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não
encaminhar os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de
participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda
sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

22.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

23. FORO
23.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  futuro  contrato  e
procedimentos  dela  resultantes,  com  renúncia  de  qualquer  outro  por
mais privilegiado que seja.

Porto Velho – RO, 07 de agosto de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS
 Banco:_____________Agência:_______________Conta Corrente:____________

Endereço Completo com CEP: 

Razão Social da Empresa: 

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________
DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS 
(MÁXIMO 30 DIAS), contados do recebimento
da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados, deverão ser entregues no endereço
constante no Termo de Referência, anexo II deste Edital

OBJETO: Registro  de  preços para  eventual CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S)  NO  FORNECIMENTO  DE  SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO  LABORATORIAL
(EQUIPAMENTOS)  INCLUINDO  MATERIAIS,  REAGENTES  E  TODOS  OS  ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS  À  REALIZAÇÃO  DE  TESTES  DE  BIOQUÍMICA,  HEMATOLOGIA,
IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, HEMOSTASIA E URINÁLISE, para atender às necessidades
da  Administração  Pública  do  Município  de  Porto  Velho  em  especial  à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

LOTE I
LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

BIOQUÍMICA LACEM
EQUIPAMENTOS DETALHADOS NO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QNT. ANUAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO Teste 36.216

2 DOSAGEM  DE  ALFA-GLICOPROTEÍNA
ÁCIDA Teste 792

3 DOSAGEM DE AMILASE. Teste 3.312

4 DOSAGEM  DE  ASLO  –  ANTI
STREPTOLOSINA O Teste 4.080

5 DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA. Teste 7.200

6 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL. Teste 7.200

7 DOSAGEM DE CÁLCIO. Teste 9.768
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8 DETERMINAÇÃO  DA  CAPACIDADE  DE
LIGAÇÃO DO FERRO Teste 192

9 DOSAGEM DE CREATINO-FOSFO QUINASE
(CPK-NAC). Teste 2.988

10 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO QUINASE
FRAÇÃO MB (CK-MB). Teste 768

11 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. Teste 75.360

12 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL Teste 74.244

13 DOSAGEM DE CLORETOS Teste 2.796

14 DOSAGEM DE CREATININA. Teste 64.236

15 DOSAGEM  DE  DESIDROGENASE  LÁCTICA
(LDH). Teste 1.824

16 DOSAGEM DE FATOR REUMATÓIDE Teste 7.260

17 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO Teste 4.620

18 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA Teste 5.688

19 DOSAGEM DE FÓSFORO. Teste 1.188

20 DOSAGEM DE GAMA GT. Teste 7.824

21 DOSAGEM DE GLICOSE. Teste 102.396

22 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
(HbA1C). Teste 18.156

23 DOSAGEM DE LIPASE. Teste 2.112

24 DOSAGEM DE MAGNÉSIO. Teste 3.264

25 DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA Teste 900

26 DOSAGEM DE POTÁSSIO. Teste 12.384

27 DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR. Teste 11.820

28 DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS  TOTAIS  E
FRAÇÕES. Teste 4.320

29 DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA Teste 636

30 DOSAGEM DE SÓDIO. Teste 10.716
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31 DOSAGEM DE TGO/AST. Teste 57.876

32 DOSAGEM DE TGP/ALT. Teste 57.924

33 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS. Teste 75.348

34 DOSAGEM DE UREIA Teste 58.320

VALOR TOTAL DO LOTE R$________(Escrever por extenso)

LOTE II
LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

HEMATOLOGIA LACEM
EQUIPAMENTOS DETALHADOS NO ITEM 3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QNT. ANUAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 HEMOGRAMA COMPLETO Teste 101.844

VALOR TOTAL DO LOTE R$________(Escrever por extenso)

LOTE III
LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

IMUNO/HORMÔNIO LACEM
EQUIPAMENTOS DETALHADOS NO ITEM 3.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QNT. ANUAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1
DOSAGEM DE BETA HCG (GONADOTROFINA
CORIÔNICA  HUMANA LINEARIDADE
MÍNIMA DE 10.000UI).

Teste 36

2 DOSAGEM DE ESTRADIOL Teste 2.868

3 DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO
ESTIMULANTE Teste 5.460

4 DOSAGEM  DE  LH  –  HORMÔNIO
LUTEINIZANTE Teste 4.428

5 DOSAGEM  DE  TSH  –  HORMÔNIO
TIREOESTIMULANTE Teste 27.816

6 DOSAGEM DE HORMÔNIO PROGESTERONA. Teste 1.872

7 DOSAGEM  DE  PRL  –  HORMÔNIO
PROLACTINA. Teste 1.896

8 DOSAGEM DE PSA LIVRE. Teste 9.492

9 DOSAGEM DE PSA TOTAL. Teste 11.736

10 DOSAGEM DE T3 LIVRE. Teste 3.156
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11 DOSAGEM DE T3 TOTAL. Teste 5.316

12 DOSAGEM DE T4 LIVRE. Teste 24.480

13 DOSAGEM DE T4 TOTAL. Teste 5.568

14 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL. Teste 1.620

15 DOSAGEM DE FERRITINA. Teste 4.104

16 DOSAGEM DE ANTI HIV 1 e 2. Teste 29.856

17 DOSAGEM DE CHAGAS. Teste 552

18 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGG. Teste 3.552

19 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGM. Teste 3.588

20 DOSAGEM DE HbsAG. Teste 29.904

21 DOSAGEM DE ANTI HVA IGM. Teste 1.332

22 DOSAGEM DE ANTI HVA TOTAL/IGG. Teste 1.332

23 DOSAGEM DE ANTI HBE TOTAL. Teste 552

24 DOSAGEM DE ANTI HBC IGG/TOTAL. Teste 4.440

25 DOSAGEM DE ANTI HBC IGM. Teste 3.312

26 DOSAGEM DE ANTI HBS. Teste 13.404

27 DOSAGEM DE ANTI HBEAg. Teste 708

28 DOSAGEM DE ANTI HCV. Teste 30.168

29 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGG. Teste 8.412

30 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGM. Teste 8.388

31 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG. Teste 12.828

32 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGM. Teste 12.828

33 DOSAGEM  DE  TOXOPLASMOSE  IGG
AVIDEZ* Teste 12
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VALOR TOTAL DO LOTE R$________(Escrever por extenso)

LOTE IV
LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP

HEMOSTASIA LACEM
EQUIPAMENTOS DETALHADOS NO ITEM 3.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QNT. ANUAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE
DE PROTROMBINA (TAP C/ RNI) Teste 4.140

2
DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  DE
TROMBOPLASTINA  PARCIAL  ATIVADA
(TTPA)

Teste 2.448

VALOR TOTAL DO LOTE R$________(Escrever por extenso)

LOTE V
LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

URINÁLISE LACEM
EQUIPAMENTOS DETALHADOS NO ITEM 3.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QNT. ANUAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1
PARÂMETROS  FÍSICO  QUÍMICO,
CELULARES – ELEMENTOS E SEDIMENTOS
NA URINA

Teste 92.544

VALOR TOTAL DO LOTE R$________(Escrever por extenso)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

__________(Local), _________ de __________ de 2019.
Obs: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas nos Anexos I
e II deste Edital.
Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas
estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão
únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações
Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.
CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
_____________________________________________
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 17/2018

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho RO.
1.2. Requisitante: Divisão de apoio ao Diagnóstico / Departamento de Urgência
e Emergência e Assistência Hospitalar.

1.3. Elemento de Despesa:
a) 33.90.39

2. OBJETO E OBJETIVO
2.1. OBJETO

Registro  de  Preços  para  eventual  e  futura  contratação  de  empresa(s)
especializada(s)  no  fornecimento  de  Sistemas  de  Automação  Laboratorial
(equipamentos)  incluindo  materiais,  reagentes  e  todos  os  acessórios
necessários à realização de TESTES de:
1. LOTE I Bioquímica;
2. LOTE II Hematologia;
3. LOTE III Imunologia/Hormônio;
4. LOTE IV Hemostasia;
5. LOTE V Urinálise;

Com vistas no atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as
condições e especificações discriminadas neste Termo de Referência. 

Os contratos originados deste Registro de Preços terão vigência de 12
meses, podendo ser prorrogados por sucessivos e iguais períodos até o limite
de 60 meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

2.2 OBJETIVO
Prover  condições para  ao desenvolvimento  das atividades  finalísticas da

Rede de Laboratórios Municipal de Porto Velho.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TESTES RELACIONADOS

A(s) empresa(s) detentora(s) do Registro de Preços deverá(ão) instalar
em local especificado no ANEXO I deste Termo de Referência, uma solução em
automação  que  contemple  os  equipamentos,  reagentes,  insumos  e  consumíveis
conforme características abaixo descritas.
3.1. LOTE I - BIOQUÍMICA LACEM – Laboratório Central Municipal

Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS
2 Equipamentos (principal e

back-up) para Análises
Bioquímicas com velocidade

a) Realizar reações fotométricas, ISE, aplicáveis aos
testes  para  os  quais  seja  necessária  metodologia
específica;
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de no mínimo 1.000
TESTES/HORA com ISE e 34

Teste simultâneos. 

b)  Permitir  a  utilização  concomitante  de  tubos
primários identificados ou não com código de barras, e/
ou  alíquotas  de  amostra  em  tubetes  secundários  de
variados tamanhos, com ou sem identificação por código
de barras e permitir a inserção manual de alíquota no
equipamento e sua identificação manual;
c)  Trabalhar  com  acesso  randômico,  possibilitando  a
realização  priorizada  de  exames  de  urgência  (Função
STAT);
d) Área refrigerada para armazenamento de reagentes em
uso.
e) Identificação automática da quantidade de testes,
número  do  lote  e  respectiva  data  de  expiração  dos
reagentes através de leitura de código de barras no
“pack/cassete”;
f)  Detecção  automática  do  nível  de  reagentes  e
amostras,  com  a  sua  diluição  automática,  quando
necessário;
g)  Atualização  científica  automática  através  do
recebimento de instruções de uso de reagentes, valores
de calibradores e controles provindos diretamente do
fabricante para o software do equipamento;
h) Permitir a análise dos testes a partir de uma única
amostra;
i) Capacitados a trabalhar com soro, plasma, urina e
demais fluídos biológicos (quando aplicável);
j)   Todos os reagentes, auxiliares e tampões deverão ser  
prontos para uso ou em frascos separados que após a
mistura dos reagentes se tornem pronto para uso  ;  
k)  Possibilitar  a  alimentação  contínua  de  tubos  de
amostra, sem a necessidade de parar o equipamento;
l) Ser controlado por estação de trabalho e controle
por  rede  padrão  ethernet  (TCP/IP),  com  software
interfaceável  com  o  sistema  informatizado  de  laudos
existentes na Prefeitura (Atualmente utiliza-se o E-
cidades);
m) O equipamento deverá estar acompanhado de impressora
a laser necessária à impressão de relatórios e laudos,
além  de  No-break  para  os  sistemas  instalados
(equipamentos e estação de trabalho);
n) Fornecimento e Instalação de sistema de purificação
de água, conforme exigência do fabricante. 
o)  Condições  elétricas:  voltagem:  110  ou  220  v.
Frequência: 60 Hz;
p)Possuir interface de Rede Ethernet Padrão ;

Junto com o Sistema de Automação em Bioquímica (equipamento principal+backup), o
arrematante deste LOTE deverá fornecer todos os reagentes e insumos em quantidade
suficiente, necessários à realização dos testes abaixo especificados.
Item Especificação Und Estimativa Qtd

Mensal/Mínimo 
Estimativa Qtd

Anual
1 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO Teste 3.018 36.216

2 DOSAGEM  DE  ALFA-GLICOPROTEÍNA
ÁCIDA Teste 66 792

3 DOSAGEM DE AMILASE. Teste 276 3.312
4 DOSAGEM  DE  ASLO  –  ANTI

STREPTOLOSINA O Teste 340 4.080
5 DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA. Teste 600 7.200
6 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL. Teste 600 7.200
7 DOSAGEM DE CÁLCIO. Teste 814 9.768
8 DETERMINAÇÃO  DA  CAPACIDADE  DE

LIGAÇÃO DO FERRO Teste 16 192
9 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO QUINASE Teste 249 2.988
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(CPK).
10 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO QUINASE

FRAÇÃO MB (CK-MB). Teste 64 768
11 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. Teste 6.280 75.360
12 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL Teste 6.187 74.244
13 DOSAGEM DE CLORETOS Teste 233 2.796
14 DOSAGEM DE CREATININA. Teste 5.353 64.236
15 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA

(LDH). Teste 152 1.824
16 DOSAGEM DE FATOR REUMATÓIDE Teste 605 7.260
17 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO Teste 385 4.620
18 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA Teste 474 5.688
19 DOSAGEM DE FÓSFORO. Teste 99 1.188
20 DOSAGEM DE GAMA GT. Teste 652 7.824
21 DOSAGEM DE GLICOSE. Teste 8.533 102.396
22 DOSAGEM  DE  HEMOGLOBINA

GLICOSILADA (HbA1C). Teste 1.513 18.156
23 DOSAGEM DE LIPASE. Teste 176 2.112
24 DOSAGEM DE MAGNÉSIO. Teste 272 3.264
25 DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA Teste 75 900
26 DOSAGEM DE POTÁSSIO. Teste 1.032 12.384

27 DOSAGEM  DE  PROTEÍNA  C  REATIVA
PCR. Teste 985 11.820

28
DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS  TOTAIS  E
FRAÇÕES,  incluso  reagentes  para
dosagem  de  ALBUMINA  nas
quantidades aqui especificadas.

Teste 360 4.320

29 DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA Teste 53 636

30 DOSAGEM DE SÓDIO. Teste 893 10.716
31 DOSAGEM DE TGO/AST. Teste 4.823 57.876
32 DOSAGEM DE TGP/ALT. Teste 4.827 57.924
33 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS. Teste 6.279 75.348
34 DOSAGEM DE UREIA. Teste 4.860 58.320

3.2. LOTE II - HEMATOLOGIA LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

2 Equipamentos (principal e
back-up) - Analisador

AUTOMATIZADO PARA
Hematologia, MÍNIMO 28
PARÂMETROS e Velocidade
mínima de 80 amostras por

hora

a) Analisador Hematológico Automático que fornece no
Mínimo  28  Parâmetros: WBC,  NEU#,  NEU%,  LIN#,  LIN%,
MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BAS%, RBC, HGB, HCT,
MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW (Leucócitos
totais  e  #,  Neutrófilos  #  e  %,  Linfócitos  #  e  %,
Monócitos # e %, Eosinófilos # e %, Basófilos # e %,
Hemácias,  Hemoglobina,  Hematócrito,  VCM,  HCM,  MCHC,
RDW, Plaquetas, VPM, PCT, PDW, realizando a contagem de
reticulócitos);
b) Com Sample Loader (Carregador de Amostra);
c) Dotado de leitor de código de barras;
d) Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos
imaturos, linfócitos atípicos, blastos e eritroblastos.
e)  Capacidade  de  contar  Leucócitos,  sem  incluir  os
eritroblastos na contagem;
f) Capaz de identificar amostra por leitura de código
de barras ou por método manual;
g) Realize a homogeneização da amostra por inversão;
h)  Monitoramento  total  durante  o  processamento  das
amostras,  incluindo  alertas  operativos,  sinalizando
resultados anormais;
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i) Procedimentos automatizados de início e término de
rotina e limpeza após cada processamento de amostra;
j) Impressão do controle de consumo dos reagentes;
k) Calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM
e plaquetas;
l) Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com
gráficos;
m) Identificação completa das amostras com, no mínimo,
número de identificação do paciente, nome do paciente,
sexo, data de nascimento;
n)  Ser controlado por estação de trabalho e controle
por  rede  padrão  ethernet  (TCP/IP),  com  software
interfaceável  com  o  sistema  informatizado  de  laudos
existentes na Prefeitura (Atualmente utiliza-se o E-
cidades);
o) O equipamento deverá estar acompanhado de impressora
a laser necessária à impressão de relatórios e laudos,
além  de  No-break  para  os  sistemas  instalados
(equipamentos e estação de trabalho);
p)  Condições  elétricas:  voltagem:  110  ou  220  v.
Frequência: 60 Hz;
p) Possuir interface de Rede Ethernet Padrão;

Junto com o Sistema de Automação em Hematologia (equipamento principal+backup), o
arrematante deste LOTE deverá fornecer todos os reagentes e insumos em quantidade
suficiente necessários à realização dos testes abaixo especificados.
Item Especificação Und. Estimativa Qtd

Mensal/Mínimo
Estimativa Qtd.

Anual
1 HEMOGRAMA COMPLETO Teste 8.487 101.844

3.3. LOTE III – IMUNO/HORMÔNIO LACEM – Laboratório Central Municipal

Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
2  Equipamentos  Principais  –
Analisador AUTOMATIZADO  para
dosagens  qualitativas  e
quantitativas  de  Marcadores
Imunológicos  e  dosagens
quantitativas  de  hormônios
com Velocidade de, no mínimo,
170 testes/hora;

a) Apto a realizar reações de quimioluminescência e/ou
eletroquimioluminescência  e  outras  aplicáveis  aos
parâmetros  para  os  quais  seja  necessária  uma
metodologia específica;
b)  Permitir  a  utilização  concomitante  de  tubos
primários identificados ou não com código de barras, e/
ou  alíquotas  de  amostra  em  tubetes  secundários  de
variados tamanhos, com ou sem identificação por código
de barras e permitir a inserção manual de alíquota no
equipamento e sua identificação manual;
c)  Acesso  randômico,  possibilitando  a  realização
priorizada de exames de urgência (Função STAT);
d)  Possuir  área  refrigerada  para  armazenamento  de
reagentes em uso, quando aplicável, com capacidade de
no mínimo 20 posições;
e)  Capaz  de  identificar  os  códigos  de  barras  dos
reagentes para identificação automática do número de
testes,  do  número  do  lote  e  respectiva  data  de
expiração;
f) Detecção automática de nível de reagentes;
g)  Atualização  científica  automática  através  do
recebimento de instruções de uso de reagentes, valores
de calibradores e controles provindos diretamente do
fabricante para o software do equipamento;
h)  Capacidade  de  detectar  a  necessidade  de  nova
calibração;
i) Capacitados a trabalhar com soro, plasma e demais
fluídos biológicos (quando aplicável);
j)   Todos os reagentes, auxiliares e tampões deverão ser  
prontos para uso ou em frascos separados que após a
mistura dos reagentes se tornem pronto para uso.
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k)  Possibilitar  a  alimentação  contínua  de  tubos  de
amostra, sem a necessidade de parar o equipamento;
l) O sistema de leitura de código de barras dos tubos
de amostras compatível com o código de barras gerado
pelo Laboratório;
m) Detecção automática do nível de amostras, realizando
sua diluição automática, quando necessário;
p)  Ser controlado por estação de trabalho e controle
por  rede  padrão  ethernet  (TCP/IP),  com  software
interfaceável  com  o  sistema  informatizado  de  laudos
existentes na Prefeitura (Atualmente utiliza-se o E-
cidades);
q) Utilização de cubetas/cups de reações descartáveis,
eliminando o efeito "arrasto".
r) O equipamento deverá estar acompanhado de impressora
a laser necessária à impressão de relatórios e laudos,
além  de  No-break  para  os  sistemas  instalados
(equipamentos e estação de trabalho);
s)  Condições  elétricas:  voltagem:  110  ou  220  v.
Frequência: 60 Hz;
t)Possuir interface de Rede Ethernet Padrão;

Junto com o Sistema de Automação em Imuno-Hormônio, o arrematante deste LOTE deverá
fornecer  todos  os  reagentes  e  insumos  em  quantidade  suficiente,  necessários  à
realização dos testes abaixo especificados.
Item Especificação Und Estimativa Qtd

Mensal/Mínimo
Estimativa Qtd

Anual
1

DOSAGEM DE BETA HCG (GONADOTROFINA
CORIÔNICA HUMANA LINEARIDADE MÍNIMA
DE 10.000UI).

Teste 3 36

2 DOSAGEM DE ESTRADIOL Teste 239 2.868
3 DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO

ESTIMULANTE Teste 455 5.460

4 DOSAGEM  DE  LH  –  HORMÔNIO
LUTEINIZANTE Teste 369 4.428

5 DOSAGEM  DE  TSH  –  HORMÔNIO
TIREOESTIMULANTE Teste 2.318 27.816

6 DOSAGEM DE HORMÔNIO PROGESTERONA. Teste 156 1.872
7 DOSAGEM  DE  PRL  –  HORMÔNIO

PROLACTINA. Teste 158 1.896
8 DOSAGEM DE PSA LIVRE. Teste 791 9.492
9 DOSAGEM DE PSA TOTAL. Teste 978 11.736
10 DOSAGEM DE T3 LIVRE. Teste 263 3.156
11 DOSAGEM DE T3 TOTAL. Teste 443 5.316
12 DOSAGEM DE T4 LIVRE. Teste 2.040 24.480
13 DOSAGEM DE T4 TOTAL. Teste 464 5.568
14 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL. Teste 135 1.620
15 DOSAGEM DE FERRITINA. Teste 342 4.104
16 DOSAGEM DE ANTI HIV 1 e 2. Teste 2.488 29.856
17 DOSAGEM DE CHAGAS. Teste 46 552
18 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGG. Teste 296 3.552
19 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGM. Teste 299 3.588
20 DOSAGEM DE HbsAG. Teste 2.492 29.904
21 DOSAGEM DE ANTI HVA IGM. Teste 111 1.332
22 DOSAGEM DE ANTI HVA TOTAL/IGG. Teste 111 1.332
23 DOSAGEM DE ANTI HBE TOTAL. Teste 46 552
24 DOSAGEM DE ANTI HBC IGG/TOTAL. Teste 370 4.440
25 DOSAGEM DE ANTI HBC IGM. Teste 276 3.312
26 DOSAGEM DE ANTI HBS. Teste 1.117 13.404
27 DOSAGEM DE ANTI HBEAg. Teste 59 708
28 DOSAGEM DE ANTI HCV. Teste 2.514 30.168
29 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGG. Teste 701 8.412
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30 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGM. Teste 699 8.388
31 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG. Teste 1.069 12.828
32 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGM. Teste 1.069 12.828
33 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG AVIDEZ* Teste 1 12

3.4. LOTE IV – Hemostasia LACEM – Laboratório Central Municipal

Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

1  Equipamento  (principal)
Analisador  Automatizado  para
realização  de  exames  de
coagulação, TAP, TTPA.

a)  Equipamento  automatizado,  para  rotina  de
hemostasia, com pipetagem automática;
b) Utilizar método de medição a coagulometria e as
provas cromogênicas;
c) Acesso randômico;
d) Identificação de amostras e reagentes por código de
barras;
e) Realizar, no mínimo, os seguintes testes: TTPA, TP
fibrinogênio;
f)  Apresentar  cavidades  para  armazenamento  dos
reagentes resfriados; 
g) Prioridade para amostras de urgência;
h) Obtenção de amostra de tubo primário e/ou cubetas
descartáveis;
i)  Diluição  automática  de  amostras,  controles  e
calibradores, se necessário;
j) Cubetas ou rotor de reação simples e descartáveis;
k)    Capacidade  de  armazenamento  mínima  de  100  (cem)  
resultados de curva de calibração de TP.
l) Capacidade mínima de armazenamento dos 100 (cem)
últimos resultados.
m)  Ser controlado por estação de trabalho e controle
por  rede  padrão  ethernet  (TCP/IP),  com  software
interfaceável com o sistema informatizado de laudos
existentes na Prefeitura (Atualmente utiliza-se o E-
cidades);
n) Capacidade mínima para 10 (dez) tubos e/ou cubetas
o)  O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios e laudos, além de No-break para os sistemas
instalados (equipamentos e estação de trabalho);
p)  Condições  elétricas:  voltagem:  110  ou  220  v.
Frequência: 60 Hz;
q) Possuir interface de Rede Ethernet Padrão;

Junto com o Sistema de Automação em Hemostasia (equipamento principal+backup), o
arrematante deste LOTE deverá fornecer todos os reagentes e insumos em quantidade
suficiente, necessários à realização dos testes abaixo especificados.
Item Especificação Und Qtd

Mensal/Mínimo Qtd Anual

1
DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  E
ATIVIDADE  DE  PROTROMBINA
(TAP C/ RNI)

Teste 345 4.140

2
DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  DE
TROMBOPLASTINA  PARCIAL
ATIVADA (TTPA)

Teste 204 2.448

3.5. LOTE V – URINÁLISE LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Equipamento(s) Analisador(es)
(principal)  Automatizado(s)
para URINÁLISE

a) PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:  sistema automático de
no mínimo 12 parâmetros: densidade, pH, leucócitos,
nitrito,  proteínas,  glicose,  corpos  cetônicos,
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urobilinogênio, bilirrubina, sangue, cor, aspecto, com
proteção  contra  interferência  de  ácido  ascórbico.
Autonomia  para  no  mínimo  de  200  testes  hora,  com
homogeinizador  automático,  detecção  de  volume  de
amostra de no mínimo 2,0 mL (amostras pediátricas),
capacidade de armazenamento de até 200 tiras reativas,
utilização de tubos primários, dispensação precisa de
volumes individualizados nas áreas da fita reativa,
leitura  de  código  de  barras,  alarmes  (flags)  para
anormalidade e baixo volume de amostras, possibilidade
de ajuste de sensibilidade, identificação dos paciente
por  teclado  numérico  ou  por  leitor  de  código  de
barras.  Preferencialmente  conectado  fisicamente  ao
leitor  de  sedimento  urinário.  Com  interfaceamento
unidirecional. 
b) PARÂMETROS CELULARES - ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA
URINA:  No  mínimo  5  parâmetros  quantificados/semi-
quantificados:  hemácias,  leucócitos,  células
epiteliais,  cilindros  e  bactérias,  parâmetros  para
investigação  e  ou  identificação  da:  morfologia
eritrocitária  e  condutividade,  alertas:  leveduras,
cilindros  patológicos,  cristais,  células  epiteliais
redondas e espermatozoides, volume aspirado: no mínimo
200 microlitros, princípios de medição: citometria de
fluxo, fluorescência e impedância ou com citometria de
fluxo ou com microscopia com digitalização de imagem,
ou com identificação ou investigação de morfologias
celulares; sem centrifugação das amostras de urina em
nenhuma  etapa  da  análise,  seleção  da  unidade  de
concentração,  (convencional  ou  arbitrária);  e  com
interface unidirecional.
c)O equipamento deverá estar acompanhado de impressora
a laser necessária à impressão de relatórios e laudos,
além  de  No-break  para  os  sistemas  instalados
(equipamentos e estação de trabalho);
d)  Condições  elétricas:  voltagem:  110  ou  220  v.
Frequência: 60 Hz;
e) Ser controlado por estação de trabalho e controle
por  rede  padrão  ethernet  (TCP/IP),  com  software
interfaceável com o sistema informatizado de laudos
existentes na Prefeitura (Atualmente utiliza-se o E-
cidades);
f) Possuir interface de Rede Ethernet Padrão;

Junto  com  o  Sistema  de  Automação  em  Urinálise  (equipamento(s)  principal(is)),  o
arrematante deste LOTE deverá fornecer todos os reagentes e insumos em quantidade
suficiente, necessários à realização dos testes abaixo especificados.
Item Especificação Und Qtd

Mensal/Mínimo Qtd Anual

1
PARÂMETROS  FÍSICO  QUÍMICO,
CELULARES  –  ELEMENTOS  E
SEDIMENTOS NA URINA

Teste 7.712 92.544

4. DA INSTALAÇÃO E INTERFACEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
4.1.  A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) arcar com todos os custos no
processo  de  interfaceamento  (interligação  lógica/sistêmica)  para  que  o
equipamento  possa  se  comunicar  aos  sistemas  informatizados  existentes  na
SEMUSA, além de auxiliar as analistas da Prefeitura em todo o conhecimento
técnico  para  que  os  dados  extraídos  das  máquinas  de  exames  possam  ser
corretamente integrados aos sistemas da Prefeitura,
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4.2 Deverá fornecer anda os microcomputadores (um por equipamento) necessários
à instalação do sistema de interface, garantindo a manutenção preventiva e
reparadora do “software” e “hardware” e o backup dos dados sem qualquer ônus
para a Secretaria de Saúde;
4.3.  Todos  os  Sistemas  (LOTE  I,  II,  III,  IV,  V)  deverão  apresentar
interfaceamento bidirecional (extração e inserção de dados), compatível com o
Sistema gerenciador de laudos do Laboratório existente na Prefeitura de Porto
Velho, que permita a realização de “backup” do sistema;
4.4 O interfaceamento deverá ser realizado inclusive pelo envio dos dados pela
rede para que o software de controle da Prefeitura possa coletá-lo;
4.5 Recomenda-se ainda que as empresas interessadas em participar do certame,
entrem em contato com a Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação –
CMTI, além de visitar as instalações físicas dos laboratórios onde se pretende
instalar os equipamentos, para retirar as dúvidas acerca do interfaceamento
dos equipamentos ofertados a tecnologia de software existente;
4.5 Ainda como critério de habilitação técnica, deverá apresentar Termo de
Ciência das condições de infraestrutura e de TI do CONTRATANTE, conforme ANEXO
VIII – TERMO DE CIÊNCIA E CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA;
4.6 A falta de VISTORIA não é impeditiva para a participação do certame em
curso, devendo,  portanto, a licitante  apresentar  termo de responsabilidade
ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA. A Licitante que
decidir  não  realizar  a  vistoria  e  eventualmente,  subestimar  sua  proposta,
incorrerá em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo
contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para
rever os termos do contrato que vier a firmar.

5. EXIGÊNCIAS E SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS
5.1.  A(s)  empresa(s)  interessadas,  facultativamente,  poderão  realizar  uma
Visita Técnica no local de instalação indicado no Anexo I deste Termo de
Referência.  Para  tanto,  deverão  entrar  em  contato  com  a  Divisão  de
Laboratórios através do telefone (069) 3901-2962 para o agendamento da mesma.
Em  dia  e  hora  agendados  junto  a  Divisão  de  Laboratório,  acompanhado  de
servidor  público  designado  pela  Administração,  deverão  as  empresas
interessadas  inspecionar  as  áreas  onde  serão  instalados  os  equipamentos,
avaliar o espaço físico e as condições de infraestrutura. Realizada a visita
técnica, a Administração emitirá o Atestado de Visita Técnica, que servirá
como comprovante de sua realização.
5.2. A instalação dos Sistemas de Automação descritos nos LOTES I, II, III, IV
e V é de total responsabilidade das empresas arrematantes dos respectivos
LOTES, devendo obrigatoriamente instalar todos os equipamentos e acessórios
necessários  ao  funcionamento  dos  serviços  (bancadas,  mesas,  impressoras,
estação de trabalho, etc...), no local descrito no Anexo I. Sendo de total
responsabilidade, das empresas arrematantes, os custos inerentes à instalações
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hidráulicas,  elétricas  e  de  rede  lógica  necessária  ao  seu  funcionamento,
devendo apresentar declaração na fase de habilitação, conforme modelo ANEXO
II,  de  que  estão  de  acordo  com  a  estrutura  do  local  de  instalação  dos
equipamentos e que acatam todas estas condições, independente de realizarem ou
não a visita conforme o item 5.1.
5.3 Quando necessária a reinstalação dos equipamentos e sistemas de automação
no Laboratório Central Municipal, ainda em fase de conclusão da obra, sito à
rua Venezuela S/N, ao lado do Centro de Referência da Mulher, Bairro Embratel,
será  de  total  responsabilidade  da  contratada,  sem  quaisquer  ônus  para  a
Administração  Municipal.  Com  fulcro  em  não  onerar  demasiadamente  a  futura
contratada, esta obrigação limitar-se-á a 1 reinstalação.
5.4. Todos os equipamentos instalados deverão ser novos, de última geração, em
linha de fabricação e em conformidade com as especificações constantes deste
Termo de Referência;
5.5. Os  equipamentos  e  insumos  ofertados  deverão  estar  devidamente
registrados, quando couber, junto ao Ministério da Saúde – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA;
5.6.  A  empresa  vencedora  se  responsabilizará  pelo  suporte  técnico  e
científico, necessários à implantação de todos os itens relacionados, bem como
pela manutenção plena de todo o sistema de automação durante toda a vigência
do contrato, sem que haja qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde
de Porto Velho - SEMUSA;
5.7. Deverá  realizar  curso  de  treinamento  inicial,  retreinamentos  e
reciclagens todas as vezes que se fizerem necessários, sendo responsável pelo
fornecimento dos insumos e materiais utilizados para os treinamentos sem ônus
para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho  -  SEMUSA.  Caso  haja
necessidade de deslocamento de qualquer funcionário para qualquer outro local
situado fora das dependências do Laboratório, deverá se responsabilizar pelo
transporte, alimentação, estadia e todos os outros custos, quando aplicáveis,
sem ônus para a Secretaria de Saúde e/ou funcionário(s) designado(s);
5.8.  Deverá  realizar  manutenção  preventiva  periódica,  com  cronograma
preestabelecido  no  ato  da  contratação  dos  serviços,  de  acordo  com  as
recomendações do fabricante, a fim de conservar o equipamento em perfeitas
condições de funcionamento, procedendo para tanto, a limpeza, verificação de
todos  os  itens  pertinentes  à  manutenção,  calibração  completa,  testes  de
funcionamento, ajustes e substituições de peças, independente da solicitação
por parte do Laboratório, em dia e hora previamente agendados entre as partes,
sem qualquer ônus para a Secretaria de Saúde;
5.9.  Deverá  num  prazo  máximo  de  até  6  (seis)  horas,  inclusive  sábados,
domingos, e  feriados, atender  a chamados  técnicos quanto  a avarias  e mal
funcionamento dos equipamentos e acessórios, por meio de diagnóstico via rede
mundial de computadores – internet, telefone e/ou pela presença de técnico
especializado. Caso haja necessidade de substituição do equipamento, a empresa
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deverá respeitar o prazo de até 7 (sete) dias úteis para substituição do
mesmo, devendo se responsabilizar pela realização dos exames constante do LOTE
arrematado durante o período em que o(s) equipamentos estiverem em manutenção,
sem prejuízo a rotina do Laboratório e sem qualquer ônus para a Secretaria de
Saúde;
5.10. Deverá  comprometer-se  em  implantar,  gratuitamente,  toda  e  qualquer
atualização de “software” e “hardware” nos equipamentos durante a vigência da
contratação além de efetuar a substituição dos computadores utilizados nos
equipamentos e/ou interface por motivo de atualização ou defeito, sem ônus
para a Secretaria de Saúde;
5.11. Deverá  fornecer  todos  os  acessórios,  tais  como  probes,  cubetas  de
reação,  ponteiras  descartáveis,  pipetas,  tubulações,  filtros  de  qualquer
espécie, sistema completo de purificação de água quando aplicável, e fluidos
de  manutenção  do  equipamento  (detergentes  ou  similares,  tampões,  soluções
desproteinizantes e condicionadores, etc.), sem qualquer ônus;
5.12. Fornecer  todos  os  reagentes  adicionais,  tais  como,  controles  (nível
normal,  baixo  e  patológico),  tampões,  diluentes,  calibradores  e  outras
soluções,  bem  como  papel  e  tonner  necessários  à  impressão  de  todos  os
relatórios  emitidos  pelos  equipamentos,  recomendados  pelo  fabricante  na
quantidade necessária  e suficiente para  realização dos testes  contratados.
Cada  conjunto  comercial  deverá  conter  todos  os  reagentes  descritos  na
embalagem  e  reproduzir  os  valores  na  faixa  (“range”)  estabelecida  pelo
fabricante durante todo prazo de validade e/ou uso, sem qualquer ônus;
5.13.  Fornecer 01 (uma) impressora de código de barra por LOTE arrematado,
compatíveis com o software laboratorial utilizado pela SEMUSA (tipo ARGOX ou
similar, desde seja possível o interfaceamento com o software laboratorial)
bem  como  etiquetas  térmicas  suficientes  para  a  identificação  de  todas  as
amostras a qual se destinam os testes contratados naquele LOTE, devendo a
proporção de etiquetas ser de 1 (uma) para até 5 (cinco) testes para o LOTE I,
2 (duas) para cada teste para o LOTE II, 1 (uma) para até 5 (cinco) teste para
o LOTE III, 1 (uma) para até 2 (dois) testes para o LOTE IV e 2 (duas) para
cada teste para o LOTE V;
5.14. Fornecer todos os reagentes, com prazo de validade superior a 6 (seis)
meses, exceto  para os  aqueles que  sejam fabricados  com prazo  de validade
menor. A entrega deverá ser parcelada, no mínimo mensalmente, de acordo com as
necessidades do Laboratório. A estabilidade do reagente dentro do equipamento
deverá ser suficiente até o término de sua apresentação. Insumos que forem
entregues sem o devido cuidado de conservação e transporte, bem como os que
apresentarem embalagens danificadas, serão automaticamente devolvidos, sendo
que a empresa deverá repor imediatamente a Secretaria de Saúde todo o material
considerado não conforme para uso;
5.15. A empresa fornecedora deverá manter estoques de reagentes e insumos
relacionados em território nacional de no mínimo o equivalente a 2 (dois)
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meses  de  rotina  do  Laboratório,  exceto  para  os  produtos  com  validade
comprovadamente menor;
5.16. Todos os insumos deverão ser entregues com identificação do lote, data
de  fabricação,  data  de  vencimento  e  bula,  quando  cabível,  com  todas  as
informações técnicas;
5.17. Nas situações em que forem observadas perdas de insumos e acessórios
decorrentes  de  mau  funcionamento  dos  equipamentos,  em  razão  de  manutenção
corretiva e/ou preventiva deficiente por parte da empresa contratada, bem como
qualquer  outro  consumo  anormal  e  inesperado  decorrente  de  falha  nessas
manutenções, deverá repor imediatamente o material e insumos perdidos, sem
quaisquer ônus à Secretaria de Saúde;
5.18. Os equipamentos deverão ser acompanhados de sistema NO BREAK, compatível
com o  consumo de  energia dos  equipamentos e  que permitam  o funcionamento
destes por no mínimo 30 minutos, devendo a contratada garantir a manutenção
corretiva e preventiva do NO BREAK, sem ônus para a Secretaria de Saúde;
5.19. O sistema de tratamento de água utilizado pelos equipamentos (quando
aplicável) deverá ser instalado e mantido pela empresa, inclusive trocas de
cartuchos, filtros, pré-filtros, peças de reposição, entre outros, bem como
sua calibração, manutenção reparadora e preventiva, sem ônus para a Secretaria
de Saúde;
5.20. Todo e qualquer processo de retirada ou entrega de material, insumos,
acessórios e equipamentos, deverão ser custeados pela empresa vencedora, sem
qualquer ônus para a Secretaria de Saúde.
5.21. Todos os equipamentos e sistema de interface deverão estar em pleno
funcionamento, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da
assinatura  do  contrato  e  publicação  de  seu  extrato  no  Diário  Oficial  do
Município.
5.22. A entrega dos insumos será mensal, conforme quantitativos previsto neste
Termo de Referência, devendo a primeira entrega ocorrer em até 30 (trinta)
dias, a contar da data da assinatura do contrato e publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Município.

6. DA ANÁLISE E ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.  Com o objetivo de proporcionar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição
da totalidade dos LOTES, possam fazê-lo com relação a LOTE(S) ou unidade(s)
autônoma(s), as propostas serão adjudicadas considerando o MAIOR DESCONTO POR
LOTE, SOBRE A TABELA DE PROCEDIMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE,  SIGTAP/SUS,  em  conformidade  com  o  disposto  no  Art.  8º  do  Decreto
Federal 7.892/2013 bem como na Súmula nº 247/TCU.
6.2 Em conformidade com o disposto na Súmula 8/TCE-RO, considerando que a
fragmentação dos itens que compõem cada LOTE acarretaria a perda do conjunto,
visto que cada LOTE é objeto indivisível composto por um conjunto de sistemas
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automatizados,  software  gerenciador,  insumos  e  reagentes,  cuja natureza  e
características  dos  mesmos  só  se  permite  ser  fornecidos  por  um  mesmo
fornecedor de cada equipamento ofertado dedicados à realização dos testes que
compõem  os  respectivos  LOTES,  amoldando-se  ao  que  dispõe  o  item  (c)  da
referida Súmula:

“A Administração Pública em geral deverá restringir a
utilização do critério de julgamento menor preço por
lote,  reservando-a  àquelas  situações  em  que  a
fragmentação em itens acarretar a perda do conjunto;
perda da economia de escala; redundar em prejuízo à
celeridade  da  licitação;  ocasionar  a  excessiva
pulverização de contratos ou resultar em contratos de
pequena  expressão  econômica,  observadas  as  seguintes
condições cumulativas: 
a) apresentar justificativa que demonstre a motivação
para a utilização do critério de julgamento menor preço
por lote; 
b) …
c)  proceder  ao  agrupamento  por  lote  de  itens  que
guardem homogeneidade entre si, isto é, considerando-se
a  natureza  e  características  dos  itens,  possam  ser
fornecidos  por  um  mesmo  fornecedor,  concretizando,
assim, os  princípios da  competitividade e  igualdade;
Súmula 8/TCE-RO – Grifo nosso

7. VALORES ESTIMADOS
7.1. Os valores máximos estimados para cada LOTE estão descritos abaixo:
7.2.1. LOTE I –BIOQUÍMICA

Item Procedimento Cód. SUS
Valor
Unitári
o (SUS)

Valor Máximo
Estimado
Mensal

Valor Máximo
Estimado Anual

1 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 020201012-0 R$ 1,85 R$ 5.583,30 R$ 66.999,60 
2 DOSAGEM  DE  ALFA-

GLICOPROTEÍNA ÁCIDA 020201016-3 R$ 3,68 R$ 242,88 R$ 2.914,56 
3 DOSAGEM DE AMILASE. 020201018-0 R$ 2,25 R$ 621,00 R$ 7.452,00 
4 DOSAGEM  DE  ASLO  –  ANTI

STREPTOLOSINA O 020203047-4 R$ 2,83 R$ 962,20 R$ 11.546,40 

5 DOSAGEM  DE  BILIRRUBINA
DIRETA. 020201020-1 R$ 2,01 R$ 1.206,00 R$ 14.472,00 

6 DOSAGEM  DE  BILIRRUBINA
TOTAL. 020201020-1 R$ 2,01 R$ 1.206,00 R$ 14.472,00 

7 DOSAGEM DE CÁLCIO. 020201021-0 R$ 1,85 R$ 1.505,90 R$ 18.070,90 

8
DETERMINAÇÃO  DA
CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO
FERRO

020201002-3 R$2,01 R$ 32,16 R$ 385,92 

9 DOSAGEM DE CREATINO-FOSFO
QUINASE (CPK-NAC). 020201032-5 R$ 4,12 R$ 1.025,88 R$ 12.310,56

10 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO 020201033-3 R$ 4,12 R$ 263,68 R$ 3.164,16 
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QUINASE  FRAÇÃO  MB  (CK-
MB).

11 DOSAGEM  DE  COLESTEROL
TOTAL. 020201029-5 R$ 1,85 R$ 11.618,00 R$ 139.416,00 

12 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 020201027-9 R$ 3,51 R$ 21.716,37 R$  260.596,44
13 DOSAGEM DE CLORETOS 020201026-0 R$ 1,85 R$ 431,05 R$  5.172,60
14 DOSAGEM DE CREATININA. 020201031-7 R$1,85 R$ 9.903,05 R$ 118.836,60 
15 DOSAGEM  DE  DESIDROGENASE

LÁCTICA (LDH). 020201053-8 R$ 3,68 R$ 559,36 R$ 6.712,32 

16 DOSAGEM  DE  FATOR
REUMATÓIDE 020203007-5 R$ 2,83 R$ 1.712,15 R$  20.545,80

17 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 020201039-2 R$ 3,51 R$ 1.351,35 R$ 16.216,20 
18 DOSAGEM  DE  FOSFATASE

ALCALINA 020201042-2 R$ 2,01 R$ 952,74 R$ 11.432,88 
19 DOSAGEM DE FÓSFORO. 020201043-0 R$ 1,85 R$ 183,15 R$ 2.197,80 
20 DOSAGEM DE GAMA GT. 020201046-5 R$ 3,51 R$ 2.288,52 R$ 27.462,24
21 DOSAGEM DE GLICOSE. 020201047-3 R$ 1,85 R$ 15.786,05 R$ 189.432,60
22 DOSAGEM  DE  HEMOGLOBINA

GLICOSILADA (HbA1C). 020201050-3 R$ 7,86 R$ 11.892,18 R$ 142.706,16 
23 DOSAGEM DE LIPASE. 020201055-4 R$ 2,25 R$ 396,00 R$ 4.752,00 
24 DOSAGEM DE MAGNÉSIO. 020201056-2 R$ 2,01 R$ 546,72 R$ 6.560,64 
25 DOSAGEM  DE

MICROALBUMINÚRIA 020205009-2 R$ 8,12 R$ 609,00 R$ 7.308,00

26 DOSAGEM DE POTÁSSIO. 020201060-0 R$ 1,85 R$ 1.909,20 R$ 22.910,40

27 DOSAGEM  DE  PROTEÍNA  C
REATIVA PCR. 020203008-3 R$ 9,25 R$ 9.111,25 R$ 109.335,00

28 DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS
TOTAIS E FRAÇÕES. 020201062-7 R$ 1,85 R$ 666,00 R$ 7.992,00

29 DOSAGEM  DE  PROTEÍNA  NA
URINA 020205011-4 R$ 2,04 R$ 108,12 R$ 1.297,44

30 DOSAGEM DE SÓDIO. 020201063-5 R$ 1,85 R$ 1.652,05 R$ 19.824,60
31 DOSAGEM DE TGO/AST. 020201064-3 R$ 2,01 R$ 9.694,23 R$ 116.330,76
32 DOSAGEM DE TGP/ALT. 020201065-1 R$ 2,01 R$ 9.702,27 R$ 116.427,24
33 DOSAGEM  DE

TRIGLICERÍDIOS. 020201067-8 R$ 3,51 R$ 22.039,29 R$ 264.471,48
34 DOSAGEM DE UREIA 020201069-4 R$ 1,85 R$ 8.991,00 R$ 107.892,00

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE I R$ 156.468,10 R$  1.877.617,20

7.2.2. LOTE II - HEMATOLOGIA

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitário
(SUS)

Valor Máximo
Estimado/Mensal

Valor Máximo
Estimado/Anual

1 HEMOGRAMA COMPLETO 020202038-0 R$ 4,11 R$ 34.881,57 R$ 418.578,84
Valor Total Máximo Estimado para o LOTE II R$ 34.881,57 R$ 418.578,84

7.2.3. LOTE III–IMUNOLOGIA/HORMÔNIO
Item Procedimento Cód. SUS Valor

Unitário
(SUS)

Valor Máximo
Estimado
Mensal

Valor Máximo
Estimado 
Anual

1
DOSAGEM  DE  BETA  HCG
(GONADOTROFINA  CORIÔNICA
HUMANA LINEARIDADE
MÍNIMA DE 10.000UI).

020206021-7 R$ 7,85 R$ 23,55 R$ 282,60 

2 DOSAGEM DE ESTRADIOL 020206016-0 R$ 10,15 R$ 2.425,85 R$ 29.110,20
3 DOSAGEM  DE  FSH  - 020206023-3 R$ 7,89 R$ 3.589,95 R$ 43.079,40
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HORMÔNIO  FOLÍCULO
ESTIMULANTE

4 DOSAGEM DE LH – HORMÔNIO
LUTEINIZANTE 020206024-1 R$ 8,97 R$ 3.309,93 R$ 39.719,16 

5
DOSAGEM  DE  TSH  –
HORMÔNIO
TIREOESTIMULANTE

020206025-0 R$ 8,96 R$ 20.769,28 R$  249.231,36

6 DOSAGEM  DE  HORMÔNIO
PROGESTERONA. 020206029-2 R$ 10,22 R$ 1.594,32 R$  19.131,84

7 DOSAGEM  DE  PRL  –
HORMÔNIO PROLACTINA. 020206030-6 R$ 10,15 R$  1.603,70 R$ 19.244,40

8 DOSAGEM DE PSA LIVRE. 020203010-5 R$ 16,42 R$  12.988,22 R$ 155.858,64
9 DOSAGEM DE PSA TOTAL. 020203010-5 R$ 16,42 R$  16.058,76 R$  192.705,12
10 DOSAGEM DE T3 LIVRE. 020206039-0 R$ 8,71 R$  2.290,73 R$  27.448,76
11 DOSAGEM DE T3 TOTAL. 020206039-0 R$ 8,71 R$  3.858,53 R$  46.302,36
12 DOSAGEM DE T4 LIVRE. 020206038-1 R$ 11,60 R$ 23.664,00 R$ 283.968,00
13 DOSAGEM DE T4 TOTAL. 020206037-3 R$ 8,76 R$  4.064,64 R$ 48775,68 
14 DOSAGEM  DE  TESTOSTERONA

TOTAL. 020206034-9 R$10,43 R$  1.408,05 R$  16.896,60
15 DOSAGEM DE FERRITINA. 020201038-4 R$ 15,59 R$  5.331,78 R$ 63.981,36
16 DOSAGEM DE ANTI HIV 1 e

2. 020203030-0 R$ 10,00 R$  24.880,00 R$ 298.560,00
17 DOSAGEM DE CHAGAS. 020203077-6 R$ 9,25 R$ 425,50 R$ 5.106,00 
18 DOSAGEM  DE

CITOMEGALOVIRUS IGG. 020203074-1 R$ 11,00 R$ 3.256,00 R$ 39.072,00 

19 DOSAGEM  DE
CITOMEGALOVIRUS IGM. 020203085-7 R$ 11,61 R$ 3.471,39 R$ 41.656,68

20 DOSAGEM DE HbsAG. 020203097-0 R$ 18,55 R$ 46.226,60 R$ 554.719,20
21 DOSAGEM DE ANTI HVA IGM. 020203091-1 R$ 18,55 R$ 2.059,05 R$ 24.708,60
22 DOSAGEM  DE  ANTI  HVA

TOTAL. 020203080-6 R$ 18,55 R$ 2.059,05 R$ 24.708,60

23 DOSAGEM  DE  ANTI  HBE
TOTAL. 020203064-4 R$ 18,55 R$ 853,30 R$ 10.239,60

24 DOSAGEM DE ANTI HBC IGG/
TOTAL. 020203078-4 R$ 18,55 R$ 6.863,50 R$ 82.362,00 

25 DOSAGEM DE ANTI HBC IGM. 020203089-0 R$ 18,55 R$ 5.119,80 R$ 61.437,60
26 DOSAGEM DE ANTI HBS. 020203063-6 R$ 18,55 R$ 20.720,35 R$248.644,20
27 DOSAGEM DE ANTI HBEAg. 020203098-9 R$ 18,55 R$ 1.094,45 R$ 13.133,40 

28 DOSAGEM DE ANTI HCV. 020203067-9 R$ 18,55 R$ 46.634,70 R$ 559.616,40

29 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGG. 020203081-4 R$ 17,16 R$ 12.029,16 R$144.349,92 

30 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGM. 020203092-0 R$ 17,16 R$ 11.994,84 R$ 143.938,08

31 DOSAGEM  DE  TOXOPLASMOSE
IGG. 020203076-8 R$16,97 R$ 18.140,93 R$ 217.691,16

32 DOSAGEM  DE  TOXOPLASMOSE
IGM. 020203087-3 R$18,55 R$ 19.829,95 R$237.959,40 

33 DOSAGEM  DE  TOXOPLASMOSE
AVIDEZ 020203076-8 R$ 18,55 R$ 18,55 R$ 222,60
Valor Total Máximo Estimado para o LOTE III R$ 328.658,41 R$3.943.900,92

7.2.4. LOTE IV - HEMOSTASIA

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitário
(SUS)

Valor Máximo
Estimado 
Mensal

Valor Máximo
Estimado 
Anual 

1 DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  E
ATIVIDADE  DE  PROTROMBINA

020202014-2 R$ 2,73 R$ 941,85 R$ 11.302,20 
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(TAP C/ RNI)
2

DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  DE
TROMBOPLASTINA  PARCIAL
ATIVADA (TTPA)

020202013-4 R$ 5,77 R$ 1.177,08 R$ 14.124,96 

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE IV R$ 2.118,93 R$ 25.427,16

7.2.5. LOTE V - URINÁLISE

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitário
(SUS)

Valor Máximo
Estimado 
Mensal 

Valor Máximo
Estimado
Anual

1
ANALISE  DE  CARACTERES
FÍSICOS,  ELEMENTOS  E
SEDIMENTO DA URINA

020205001-7 R$ 3,70 R$ 28.534,40 R$ 342.412,80

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE V R$ 28.534,40 R$ 342.412,80

7.3.  As propostas deverão ser apresentadas com valores unitários, mensal e
anual de cada TESTE, por LOTE, totalizando os valores mensal e anual de cada
LOTE.

8. JUSTIFICATIVAS
8.1. DO INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se do Registro de Preços para futura contratação de Serviço
de  Automação  Laboratorial  com  fornecimento  de  Sistemas/Equipamentos
automatizados  e  seus  materiais,  reagentes  e  acessórios  necessários  para
realização  de  testes/dosagens  de  bioquímica,  hematologia  (hemograma,
hemostasia/coagulometria), imuno/hormônio (imunologia e dosagens hormonais) e
urinálise  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Porto Velho, na realização de exames laboratoriais de pacientes do
Sistema Único de Saúde Municipal atendidos pelo Programa Saúde da Família, nas
Unidades  de  Pronto  Atendimento,  no  Centro  de  Especialidades  Médicas  e  na
Maternidade Municipal. A Rede Laboratorial Municipal atualmente é composta por
42 UNIDADES LABORATORIAIS (postos de coleta e laboratórios fixos), distribuídos
por toda extensão territorial de Porto Velho (capital e distritos), sendo 23
unidades instaladas na zona Urbana e 19 unidades na zona Rural.

No  âmbito  do  Sistema  único  de  Saúde,  a  implantação  e  o
funcionamento dos serviços de patologia clínica deve fazer parte do processo de
planejamento do conjunto de ações e serviços de saúde de acordo com as demandas
geradas  pelo  sistema,  vislumbrando-se  a  expansão  da  rede  assistencial  e  a
incorporação de novas tecnologias empregadas no diagnóstico clínico, devendo
seu planejamento  ser orientado  pelos princípios  e diretrizes  do SUS  com a
garantia, desta forma, da universalidade e oportunidade de acessos dos cidadãos
a todas as ações e serviços afins, da integralidade da atenção, da equidade na
alocação dos recursos disponíveis para investimento.

Não obstante a isso, a organização da Rede de Patologia Clínica Municipal
deve ser coerente com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, evocando o
caráter  de  apoio  das  atividades  do  laboratório  para  a  resolutividade  da
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atenção, seja no âmbito das ações de promoção à saúde na atuação de equipes de
Agentes  de  Saúde  e  do  Programa  de  Saúde  da  Família,  dos  serviços
Especializados, Ambulatórios e Serviços Hospitalares (Maternidade Municipal) em
todos os seus vários níveis de complexidade.

E, por fim, cabe destacar que, na organização hierarquizada do Sistema
Único de Saúde – SUS os Municípios estão encarregados da prestação direta de
ações  e  serviços  de  saúde,  em  especial  dos  cuidados  primários  e,  quando
possível, de média e alta complexidade, sendo a esfera de contato mais direto
com  a  população.  Entre  suas  principais  atribuições  estão  as  de  executar
serviços de vigilância epidemiológica e sanitária; de alimentação e nutrição;
de saneamento  básico e  de saúde  do trabalhador;  implementar  a  política  de
insumos e equipamentos em saúde; controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde; planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde; entre outros.
8.2 DA ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS
8.2.1. Os quantitativos dos TESTES cujos os serviços objeto deste registro de
preços devem contemplar foram estimados com base nos parâmetros assistenciais
contidos na Portaria Nº1631 de 01 de Outubro de 2015 que a  provou critérios e  
parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no
âmbito  do  SUS  e  que  neste  caso,  fora  utilizado        principalmente  para  
procedimentos cuja série histórica tem média muito baixa, porém, devem ter
garantidos ao menos um número de mínimo de exames, que seja a quantidade
mínima fornecida pelo kit, e também a partir da série histórica da produção
registrada  no  Sistema  de  Gerenciamento  Laboratorial  HOSPUB  no  período  de
janeiro  a  junho  de  2016,  2017  e  2018 conforme  relatórios  em  ANEXO  III,
acrescida de 25%, percentual este que deverá sustentar o crescimento da oferta
de serviços ao usuário do Sistema de Saúde Municipal, considerando a projeção
do aumento da cobertura assistencial do Programa Estratégia Saúde da Família
que atualmente conta com cobertura de 44%, o que corresponde a uma população
aproximada de 207.000 habitantes atendidos, devendo até o final do exercício
de  2021  alcançar  a  cobertura  de  90%,  o  que  corresponde  a  uma  população
atendida de aproximadamente 465.750 habitantes.

Sendo assim, buscou-se definir aproximações às necessidades de
saúde da população, em conformidade com PORTARIA N°. 1.631 DE 1 DE OUTUBRO DE
2015 – Ministério da Saúde, considerando-se as séries históricas da oferta de
serviços e outros condicionantes como a descontinuidade da oferta de exames
nos anos subsequentes a amostragem adotada, motivo pelo qual não se utilizou
período mais recente na amostragem por não condizerem com a realidade atual e
futura das necessidades.

Conforme já mencionado, este trabalho foi realizado com base em
um amplo levantamento da produção registrada no período descrito acima, mas
também foi possível fazer um paralelo com os critérios estabelecidos pela
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PORTARIA  N°.  1.631  DE  1  DE  OUTUBRO  DE  2015  que  aprova  os  critérios  e
parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no
âmbito do SUS, restando coerência estatística com as simulações realizadas.

8.3.  DA  COMPOSIÇÃO  DOS  VALORES  ESTIMADOS  PARA  OS  LOTES  E  OS  CRITÉRIO  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
8.3.1. A composição dos valores estimados para cada LOTE é igual ao somatório
dos valores unitários de cada TESTE que compõe o LOTE multiplicados por seus
respectivos quantitativos.
8.3.2. A definição da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
como parâmetro de preços do certame está ratificada pela PORTARIA Nº 2.567, DE
25 DE NOVEMBRO DE 2016, do Ministério da Saúde que dispõe sobre a participação
complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e
o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde
(SUS).  Em  seu  Art.  3º  §  6º  define  que,  "para  efeito  de  remuneração,  os
serviços  contratados  deverão  utilizar  como  referência  a  Tabela  de
Procedimentos do SUS".
8.4. DA COMPRA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS

O Sistema de Registro de Preços pode ser adotado tanto nas contratações
para aquisição de bens ou produtos, como para a prestação de serviços.

O inciso II do caput do Art. 15. Da Lei de Licitações regulamenta que: 

As compras, sempre que possível, deverão: 

I - ...

II  -  ser  processadas  através  de  sistema  de  registro  de

preços;

O Art. 3º do Decreto Municipal nº 15.402/2018 disciplina que:
Art. 3º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações frequentes; 

II  –  Quando  for  conveniente  a  aquisição  de  bens  com
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços
necessários  à  Administração  para  o  desempenho  de  suas
atribuições; 

III  –  Quando  for  conveniente  a  aquisição  de  bens  ou
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão
ou entidade ou a programas do Município; ou 

IV  –  Quando,  pela  natureza  do  objeto,  não  for  possível
definir  previamente  o  quantitativo  a  ser  demandado  pela
Administração.
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Quanto ao objeto deste Registro de Preços, este enquadra-se na hipótese
elencada no Inciso II do art 3º do Decreto supramencionado no que diz respeito
a:

II – Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão
de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários
à Administração para o desempenho de suas atribuições; em que
vigorará  a  remuneração  da  contratada  pelo  fornecimento  de
Sistema  de  Automação  Laboratorial  (equipamentos)  incluindo
materiais,  reagentes  e  todos  os  acessórios  necessários  à
realização de tantos quantos forem os TESTES realizados, por
mês.

Isto posto, atendido o requisito para adoção do Registro de Preços,
constitui-se em verdadeira obrigação para o gestor a sua utilização, devendo
apresentar justificativa em caso de não adoção.
8.5 VIABILIDADE DO MODELO DE CONTRATAÇÃO ADOTADO

Considerando a necessidade de incorporação acelerada de novas tecnologias
com o surgimento de novas metodologias e técnicas adstritas às atividades do
laboratório  de  patologia  clínica,  obrigando  a  uma  renovação  constante  de
equipamentos e instrumentos que permitam ao serviço ofertar a solução mais
adequada às necessidades do corpo clínico e consequentemente do paciente;

Considerando o alto custo de aquisição dos equipamentos inviabilizando a
possibilidade de incorporação tecnológica a curto prazo;

Considerando os altos custos ensejados na manutenção corretiva e preventiva
destes equipamentos, além das dificuldades enfrentadas para a contratação de
empresa capacitada para tal;

Considerando  que  o  preposto  da  modalidade  de  contratação  escolhida  –
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  SOLUÇÃO  DE  AUTOMAÇÃO presume  a
manutenção  das  condições  operacionais  dos  equipamentos  e  sistemas,
fornecimento de todos os insumos e reagentes necessários a realização dos
testes bem como a instalação de equipamentos de back-up para substituição do
equipamento que apresentar defeito sem que haja solução de continuidade nos
serviços do laboratório, em tempo oportuno;

Isso posto, e conforme Estudo de Viabilidade ANEXO V, entendemos ser a
escolha da modalidade de prestação de serviço mais coerente por atender a
todos estes pressupostos.

9. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:
9.1.  A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.
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9.2. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para
conferência “online” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, bem
como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos autos.
9.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF.
9.4.  Na  hipótese de  algum dos  documentos abrangidos  pelo  SICAF  ou  SISCAF
encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,  encaminhar  a
documentação atualizada no ato da sua convocação.
9.5.O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, os seguintes
documentos de habilitação:

9.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;
b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;
c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

9.5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
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abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;
g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943;

9.5.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.5.3.1.  A  licitante  deverá,  para  fins  de  comprovação  de  aptidão  para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características quantidades
e prazos com o objeto da licitação, apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a
licitante já forneceu, a contento, serviço em quantidade compatível - 40% do
total  do  LOTE  (comodato  ou  aluguel  de  equipamentos  com  fornecimento  de
insumos) por período de no mínimo 3 meses consecutivos.
9.5.3.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e  endereço  da
emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas
sujeitas a verificação de sua veracidade por parte do pregoeiro;
9.5.3.3. Comprovação  de  disponibilidade  de  Responsável  Técnico,  mediante
apresentação de Declaração formal emitida pela Licitante, protocolada na data
prevista para entrega da proposta, indicando Profissional detentor de Registro
de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto da contratação, no caso de
sagrar-se vencedora do certame, o qual deverá atender às normas pertinentes à
execução dos serviços objeto desta Licitação. Na aludida Declaração deverão
constar todos os dados do Profissional indicado, tais como: nome, Telefone, e-
mail, e número de registro no Conselho de Classe competente.

9.5.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
9.5.4.1 As Licitantes, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.
9.5.4.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.
9.5.4.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
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digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.
9.5.4.4. A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:
a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.
9.5.4.5. As exigências constantes nos subitens 9.5.4.3 e 9.5.4.4, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no prazo da Lei, observado
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro.
9.5.4.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
-  por  fotocópia  autenticada  ou  registrada na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente.
9.5.4.7. As empresas deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº
6.404/76;
9.5.4.8. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.4.9. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem
o cálculo do índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo
com a aplicação das fórmulas.
9.5.4.10.  A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em
qualquer  dos  índices  constantes  do  sub-item  9.5.4.9.  deste  Termo,  deverá
comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez
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por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
art. 31, da Lei nº8.666/93.
9.5.4.11. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
9.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  Item (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.
9.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  9.5.1.
(alíneas “a” a “c”)  e 9.5.2. (alíneas “a” a “g”) deste Termo,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 
9.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.5.1. (alíneas
“a” a “c”), 9.5.2. (alíneas “b” a “g”) deste Termo, enquanto durar o termo de
adesão correspondente;
9.6.4.  A  documentação  deverá  ser  apresentada  em  original  ou  por  meio  de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação
“online” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:
I  -  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;
II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.
9.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
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proposta que atenda a esta Minuta, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
9.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Termo;
9.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua  estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.
9.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.
9.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações);
9.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Termo,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO/ ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO:
10.1. Executado  o  Contrato,  o  seu  objeto  será  recebido  pela  Comissão  de
Recebimento de Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e ‘b’, e
ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a
modalidade Pregão:

10.1.1. PROVISORIAMENTE, até 02 (dois) dias úteis, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação exigida;

10.1.2. DEFINITIVAMENTE, até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil  pela  solidez  e  segurança  do  material,  nem  ético-profissional  pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo Instrumento Contratual;
10.3. Os  materiais  deverão  ser  entregues  rigorosamente  dentro  das
especificações  estabelecidas  nesta  Minuta  e  seus  Anexos,  sendo  que  a
inobservância  desta  condição  implicará  recusa  formal,  com  a  aplicação  das
penalidades contratuais;
10.4. Os materiais serão recebidos por uma Comissão, que terá a incumbência
de:  aferir  a  quantidade,  qualidade  e  adequação  dos  serviços  e  materiais
entregues;
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10.5. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo responsável da Divisão de Apoio ao Diagnóstico;
10.6. Subsidiariamente, a Divisão de Apoio do Diagnóstico manterá registro
próprio  de  todas  as  ocorrências  relacionadas  à  execução  dos  serviços,
determinando  as  medidas  necessárias  à  regularização  das  irregularidades
observadas;
10.7. Sempre que tal medida tornar-se necessária, o fiscal do contrato pode
sustar  qualquer  trabalho  que  esteja  sendo  executado  em  desacordo  com  o
especificado;
10.8. A certificação dos serviços caberá ao Servidor responsável pela Unidade
de Saúde na qual o serviço será prestado, o qual assinará o Relatório Técnico
emitido pela empresa contratada.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1.  A Contratada, deverá instalar em local especificado no  ANEXO I deste
Termo de Referência, sendo uma solução em automação que contemple equipamentos
conforme  características  mínimas  constantes  do  item  3.  ESPECIFICAÇÃO  DOS
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TESTES RELACIONADOS;
11.2. A  Contratada  deverá  apresentar  cópia  do  Registro  da  ANVISA  dos
equipamentos/insumos entregues junto com a proposta comercial;
11.3. A Contratada deverá apresentar no ato da entrega da proposta comercial
FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS dos equipamentos redigidos
em  língua  portuguesa,  onde  constem  as  especificações  técnicas  e  a
caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens ou
link  para  visualização  na  internet  pela  equipe  técnica  que  analisará  as
propostas;
11.4. A Contratada deverá entregar manual de operação completo do equipamento
em português quando da instalação dos equipamentos
11.5. A  Contratada  se  responsabilizará  pelo  suporte  técnico  e  científico,
necessários para a implantação de todos os itens relacionados, bem como a sua
manutenção durante toda a vigência do contrato, sem que haja qualquer ônus
para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA;
11.6. É de responsabilidade da Contratada arcar com todos os gastos e despesas
que se fizerem necessário para o adimplemento das obrigações decorrentes deste
Termo de Referência;
11.7. A Contratada deverá atender todas as orientações da SEMUSA para o fiel
cumprimento das atividades especificadas;
11.8. A Contratada deverá submeter-se a fiscalização por parte da Contratante,
prestando  todos  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  as  reclamações
procedentes, caso ocorram;
11.9.  A  Contratada deverá  comunicar a  Contratante, no  prazo máximo  de 24
(vinte  e  quatro)  horas,  a  ocorrência  de  quaisquer  intempéries  ou  casos
fortuitos  que  possam  impossibilitar  a  prestação  dos  serviços,  devendo
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apresentar  documentos  que  comprovem  o  fato,  em  até  05  (cinco)  dias
consecutivos, sob pena de não serem considerados;
11.10. É  de  responsabilidade  da  Contratada  arcar  com  todas  as  despesas,
tributos,  contribuições  previdenciárias,  encargos  trabalhistas  e  quaisquer
outros que forem devidos.
11.11. Será de total responsabilidade

12.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1. É responsabilidade da Contratante designar o responsável e/ou comissão
pelo recebimento dos materiais objeto desta licitação;
12.2.  A Contratante deverá conferir as especificações e as quantidades dos
materiais entregues pela Contratada;
12.3. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar
caso fortuito  ou força  maior, dando,  por escrito,  razões de  sua eventual
aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados
do recebimento dos documentos de comprovação.
12.4. Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias à Contratada
para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da prestação dos serviços
objeto do presente Termo de Referência;
12.5.  Receber  as  Notas  Fiscais  (faturadas)  mensalmente  através  do  setor
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em conformidade com inciso
I, b, do artigo 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
12.6.  Notificar  a  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  para  que  sejam  adotadas  as  medidas  corretivas
necessárias;
12.7. Não permitir a execução dos serviços em desacordo com o preestabelecido;
12.8.  Efetuar  o  (s)  pagamento(s)  da(s)  Nota(s)  Fiscal  (ais)/Fatura(s)  da
CONTRATADA, mensalmente após devidamente Atestada pelo Fiscal do Contrato e
Comissão Técnica;
12.9.  Providenciar junto à Contratada a substituição no prazo Máximo de 48
(quarenta e oito) horas todo e qualquer insumo, que vier a apresentar defeito
durante o período de validade;
12.10. A Contratante deverá utilizar os equipamentos, bem como preservá-los de
acordo com a orientação técnica fornecida pela CONTRATADA e de acordo com as
normas legais e regulamentares aplicáveis;
12.11.  Informar  a  Contratada,  no  prazo  máximo  de  12  (doze)  horas,  sobre
ocorrências que possam comprometer a prestação de serviços;
12.12.  A  Contratante  deverá  manter  todas  as  condições  necessárias  para
assegurar  a  integridade  e  funcionamento  dos  equipamentos  que  se  encontrem
instaladas em suas unidades; 
12.13.  Garantir  o  acesso  de  funcionários  ou  terceiros  autorizados  pela
Contratada, devidamente identificados, no estabelecimento, para proceder às
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tarefas de manutenção, reparação ou instalação do equipamento, bem como a
entrega e fornecimento dos testes laboratoriais; 
12.14. Não promover por conta própria, ou permitir que outros o promovam, a
instalação de extensões do(s) ponto(s) de instalação do equipamento a outros
locais ou equipamentos diversos daquele originalmente instalado, sem expressa
anuência da CONTRATADA; 
12.15.  Não desconectar, reparar, modificar ou manipular de forma indevida,
fraudulenta ou ilegal, ou permitir que terceiros o façam, o sistema e/ou o
equipamento utilizado nos exames laboratoriais; 
12.16. Deverá fiscalizar a execução do Contrato, bem como:

12.16.1. Monitorar  e  receber  o  objeto  do  Contrato,  através  do  setor
responsável por seu acompanhamento e/ou fiscalização, em conformidade com
Inciso I e ou II do Art. 73 da Lei n° 8.666/93;
12.16.2. Exigir a qualquer tempo da CONTRATADA, documentos que comprovem o
correto  e  tempestivo  pagamento  de  todos  os  encargos  previdenciários  e,
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto deste
instrumento, bem como todas as qualificações que ensejaram sua habilitação;

12.17.  A Contratante ficará responsável pelos equipamentos disponibilizados
pela Contratada,  isentando-a de qualquer  responsabilidade ou por  eventuais
danos  causados  nos  equipamentos,  perda,  furto,  roubo,  extravio  destes
equipamentos. Da mesma forma nos casos fortuitos e/ou de força maior.

13 - FORMA DE PAGAMENTO E DA  UNIDADE DE MEDIDA PARA FINS DE REMUNERAÇÃO DO
SERVIÇO
13.1. Os  serviços  serão  remunerados  conforme  o  quantitativo  de  TESTES
entregues por mês de cada LOTE, tendo como referência os valores adjudicados;
13.2. A  Contratada  deverá  entregar  mensalmente,  à  Divisão  de  Apoio  ao
Diagnóstico, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, para fins de
liquidação e pagamento, em tempo hábil.
13.3. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 5º (quinto) dia útil,
após a liquidação da fatura do mês apresentada;
13.4. Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas relativas à
prestação dos serviços;
13.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta será devolvida ao contratado, pelo responsável da área Técnica e
o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a  contratada  providencie  as  medidas
saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
regularização  da  situação  ou  reapresentação  do  documento  fiscal,  não
acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;
13.6.  A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a
Nota  Fiscal/Fatura,  as  certidões  que  possa  demonstrar  a  sua  regularidade
fiscal;
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13.7. É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de cada Nota
Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e
Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Fe-
deral, podendo ser verificado a certificação on-line nos sítios eletrônicos;
13.8.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à
Contratada,  os  valores  correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato;
13.9.  No caso  de atraso de  pagamento, desde que  a CONTRATADA não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples;

13.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x
VP, onde:

EM = Encargos moratórios devidos;
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;
VP = Valor da prestação em atraso.

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
14.1. O contrato originado do registro de preços terá um prazo de vigência de
12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário
Oficial do Município, podendo no interesse da administração, ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
nos termos do artigo 57 Inciso II da Lei 8.666/93.

15- DO REAJUSTE:
15.1. Os preços pactuados poderão ser reajustados, respeitada a periodicidade
mínima  de  um  ano,  proporcional  aos  reajustes  promovidos  na  Tabela  de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do Ministério da Saúde.
15.2. O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o reajuste
não será aceito como justificativa para pedido de correção anual de preço com
efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, devendo os índices serem
aplicados a partir da data de solicitação.

16 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
Em  regra,  a  execução  do  objeto  licitado  é  obrigação  da  empresa

contratada, permitindo a Lei nº 8.666/93 a possibilidade de subcontratação
apenas nos moldes legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniência
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da  Administração,  as  peculiaridades  de  cada  contratação  e  respeitados  os
limites legais.

Verifica-se, primeiramente, que a admissão de subcontratação, ou não,
constitui decisão  administrativa de cunho  técnico e/ou administrativo.  Com
efeito,  a  Administração  contratante  define  todos  os  contornos  da  avença,
inclusive  o  de  admitir  a  subcontratação,  conforme  suas  necessidades,  as
características do mercado e a disponibilidade deste em relação ao objeto do
certame. Alcoforado observa que a subcontratação, nem sempre interessante à
Administração, somente se legitima se houver razões de ordem técnica que a
justifique. 

Isto Posto, considerando as características dos serviços objeto deste
Registro de Preços em que é conhecido a capacidade do mercado em absorver esta
demanda, haja vista  o conhecimento de outras contratações públicas similares,
NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO.

17 - DAS PENALIDADES:
17.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  do  presente
Termo,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,
12.846/2013  e  8.666/93.  Também  aplicar-se-ão  as  seguintes  penalidades,
observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório;

17.1.1. Advertência;
17.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do
Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento
dos serviços, a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço,
emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de
10% (Dez por cento);
17.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de
recusa injustificada para a assinatura do contrato;
17.1.4. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no
caso  de  inexecução  total  do  contrato,  independentemente  de  rescisão
unilateral e demais sanções previstas em lei;
17.1.5. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no
caso da contratada dar causa à rescisão do contrato;
17.1.6.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
17.1.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;
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17.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  ato
convocatório,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar
e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no
futuro contrato e das demais cominações legais;
17.3. As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão
deduzidas do  valor líquido  do faturamento  da Contratada.  Caso o  valor do
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada
para complementação do valor homologado;
17.4. As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre
si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;
17.5. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima,
será observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

17.5.1. Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis;

17.6. A  rescisão  contratual  ocorrerá  imediata  e  independentemente  de
interpelação judicial ou extrajudicial quando ocorrer às situações previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do
mencionado diploma legal;
17.7. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições
estabelecidas no contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE
o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de
qualquer espécie para a administração.

18 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS:
18.1. Os valores ofertados para cada teste, constantes dos LOTES, NÃO DEVERÃO
ser superiores aos custos de cada procedimento equivalente constante na Tabela
SIA/SUS, em sua versão mais atualizada, conforme disposto no item 7. VALORES
ESTIMADOS e seus subitens;

19. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. O Julgamento das propostas será maior desconto ofertado POR LOTE, sobre
a Tabela de Procedimentos, Órteses e Próteses do SUS – SIGTAP/SUS, permitindo
assim a obtenção da proposta mais vantajosa para Administração, com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado.

20 – DOS ANEXOS:
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a) ANEXO I – LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO.
b)  ANEXO  II –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  ACEITE  DAS  CONDIÇÕES  DO  LOCAL  DE
INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO.
c) ANEXO III - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/TERMO DE RESPONSABILIDADE - TI
d) ANEXO IV - RELATÓRIO DE PRODUÇÃO HOSPUB PERÍODO JANEIRO a JUNHO EXERCÍCIO
2016.
e) ANEXO V – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS MENSAL/ANUAL COM BASE NA TABELA
SUS
f) ANEXO VI – NOTAS DE EMPENHO DE PROCESSOS ANTERIORES
g) ANEXO VII - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL.
h) ANEXO VIII – TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTO E OPM DO SUS.

Porto Velho, 25 de julho de 2019.

______________________________
Cláudia Cardinalle M. Teixeira

Gerente da Divisão de Apoio ao Diagnóstico - DAD

_________________________________
Anny Gracielly Gomes Martins Horeay
Diretor de  Assistência Farmacêutica

___________________________________
DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA

Responsável da Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD

__________________________________
ERICK ARRUDA ALVES SARAIVA

Diretror DQG – CMTIResponsável pelas informações de interfaceamento

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA: AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma 
legal, conforme delegação de competência.

__________________________________
Eliana Pasini

Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA 
LABORATÓRIO CENTRAL

Rua Jacy Paraná, 1943 - Mato Grosso, Porto Velho - RO, 76804-424 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

Modelo de Declaração de Aceite de Condições
de Instalação dos Sistemas de Automação

Declaração de Aceite de Condições de Instalação
Sistema de Automação Laboratorial  - LOTE ______

A  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ
_______________________, declara para fins de HABILITAÇÃO no Pregão
para  o  Registro  de  Preços  nº  ________,  que  instalará  todos  os
equipamentos e acessórios necessários ao funcionamento dos serviços
(bancadas, mesas, impressoras, estação de trabalho, etc...), assumindo
total  responsabilidade  quanto  aos  custos  inerentes  à  instalações
hidráulicas,  elétricas  e  de  rede  lógica  necessárias  ao  seu
funcionamento,  que  estamos  de  acordo  com  a  estrutura  do  local  de
instalação dos equipamentos e que acatam todas estas condições.

Porto Velho, ____________.

_____________________________
Ass. do Responsável pela Empresa
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo identificada

realizou vistoria técnica em relação as instalações físicas/lógicas
desta  Prefeitura  (laboratórios  e  tecnologia),  a  fim  de  dirimir
quaisquer dúvidas a respeito dos serviços que serão prestados no que
dizem  respeito  ao  presente  edital  de  licitação,  em  especial  ao
interfaceamento do software dos laboratórios bem como ao cabeamento
lógico/elétrico das unidades de saúde junto a equipe de tecnologia da
informação da CMTI.

Nome da Empresa: _____________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
Nome do representante: _______________________________________________
RG ou CPF do Representante: __________________________________________
Telefone da Empresa: _________________________________________________
E-mail da Empresa: ___________________________________________________
Local(is) Vistoriado(s):______________________________________________

Porto Velho-RO, _______ de _____________________ de _________

____________________________________________
Técnico:
Matrícula:

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Fica a Licitante  [nome – sede – CNPJ], por seu representante

legal abaixo assinado  [nome, profissão, cargo, domicílio, CPF e RG],
ciente e se declara RESPONSÁVEL pelas implicações do NÃO conhecimento
prévio de todas as condições de infraestrutura e de TI do CONTRATANTE,
incluindo as condições dos dados a serem migrados.

Declara também que sua proposta leva em consideração todas essas
informações e que é de seu conhecimento que a equipe técnica de TI do
CONTRATANTE  esteve  à  disposição  para  receber  todos  os  interessados
antes da data marcada para abertura do certame licitatório. Portanto,
a licitante se declara ciente de que abriu mão da VISITA TÉCNICA e que
não poderá alegar no futuro qualquer argumento no intuito de modificar
ou frustrar sua proposta ou o futuro contrato eventualmente celebrado,
sob pena das sanções legais.

Porto Velho-RO, _______ de _____________________ de _________

____________________________________________
Nome:
Cargo:
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS MENSAL/ANUAL COM BASE NA TABELA SUS 

1. LOTE I – BIOQUÍMICA

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitário
(SUS)

Valor
Máximo

Estimado
Mensal

Valor Máximo
Estimado Anual

1 DOSAGEM  DE  ÁCIDO
ÚRICO 020201012-0 R$ 1,85 R$ 5.583,30 R$ 66.999,60

2 DOSAGEM  DE  ALFA-
GLICOPROTEÍNA ÁCIDA 020201016-3 R$ 3,68 R$ 242,88 R$ 2.914,56

3 DOSAGEM DE AMILASE. 020201018-0 R$ 2,25 R$ 621,00 R$ 7.452,00
4 DOSAGEM  DE  ASLO  –

ANTI STREPTOLOSINA O 020203047-4 R$ 2,83 R$ 962,20 R$ 11.546,40

5 DOSAGEM  DE
BILIRRUBINA DIRETA. 020201020-1 R$ 2,01 R$ 1.206,00 R$ 14.462,00

6 DOSAGEM  DE
BILIRRUBINA TOTAL. 020201020-1 R$ 2,01 R$ 1.206,00 R$ 14.462,00

7 DOSAGEM DE CÁLCIO. 020201021-0 R$ 1,85 R$ 1.505,90 R$ 18.070,80

8
DETERMINAÇÃO  DA
CAPACIDADE DE LIGAÇÃO
DO FERRO

020201002-3 R$2,01 R$ 32,16 R$ 385,92

9
DOSAGEM  DE  CREATINO-
FOSFO  QUINASE  (CPK-
NAC).

020201032-5 R$ 4,12 R$
1.1025,88 R$ 12.310,56

10
DOSAGEM  DE  CREATINO
FOSFO  QUINASE  FRAÇÃO
MB (CK-MB).

020201033-3 R$ 4,12 R$ 273,68 R$ 3.164,16

11 DOSAGEM DE COLESTEROL
TOTAL. 020201029-5 R$ 1,85 R$

11.618,00 R$ 139.416,00

12 DOSAGEM DE COLESTEROL
HDL 020201027-9 R$ 3,51 R$

21.716,37 R$ 260.596,44
13 DOSAGEM DE CLORETOS 020201026-0 R$ 1,85 R$ 431,05 R$ 5.172,60
14 DOSAGEM  DE

CREATININA. 020201031-7 R$1,85 R$ 9.903,05 R$ 118.836,60

15
DOSAGEM  DE
DESIDROGENASE LÁCTICA
(LDH).

020201053-8 R$ 3,68 R$ 559,36 R$ 6.712,32

16 DOSAGEM  DE  FATOR
REUMATÓIDE 020203007-5 R$ 2,83 R$ 1.712,15 R$ 20.545,80

17 DOSAGEM  DE  FERRO
SÉRICO 020201039-2 R$ 3,51 R$ 1.351,35 R$ 16.216,20

18 DOSAGEM  DE  FOSFATASE
ALCALINA 020201042-2 R$ 2,01 R$ 952,74 R$ 11.432,88

19 DOSAGEM DE FÓSFORO. 020201043-0 R$ 1,85 R$ 183,15 R$ 2.197,80
20 DOSAGEM DE GAMA GT. 020201046-5 R$ 3,51 R$ 2.288,52 R$ 27.462,24
21 DOSAGEM DE GLICOSE. 020201047-3 R$ 1,85 R$

15.786,05 R$ 189.432,60

22 DOSAGEM  DE
HEMOGLOBINA 020201050-3 R$ 7,86 R$

11.892,18 R$ 142.706,16
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GLICOSILADA (HbA1C).
23 DOSAGEM DE LIPASE. 020201055-4 R$ 2,25 R$ 396,00 R$ 4.752,00
24 DOSAGEM DE MAGNÉSIO. 020201056-2 R$ 2,01 R$ 546,72 R$ 6.560,64
25 DOSAGEM  DE

MICROALBUMINÚRIA 020205009-2 R$ 8,12 R$ 609,00 R$ 7.308,00

26 DOSAGEM DE POTÁSSIO. 020201060-0 R$ 1,85 R$ 1.709,20 R$ 22.910,40

27 DOSAGEM DE PROTEÍNA C
REATIVA PCR. 020203008-3 R$ 9,25 R$ 9.111,25 R$ 109.335,00

28 DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS
TOTAIS E FRAÇÕES. 020201062-7 R$ 1,85 R$ 666,00 R$ 7.992,00

29 DOSAGEM  DE  PROTEÍNA
NA URINA 020205011-4 R$ 2,04 R$ 108,12 R$ 1.297,44

30 DOSAGEM DE SÓDIO. 020201063-5 R$ 1,85 R$ 1.652,05 R$ 19.824,60
31 DOSAGEM DE TGO/AST. 020201064-3 R$ 2,01 R$ 9.694,23 R$ 116.330,76
32 DOSAGEM DE TGP/ALT. 020201065-1 R$ 2,01 R$ 9.702,27 R$ 116.427,24
33 DOSAGEM  DE

TRIGLICERÍDIOS. 020201067-8 R$ 3,51 R$
22.039,29 R$ 264.471,48

34 DOSAGEM DE UREIA 020201069-4 R$ 1,85 R$ 8.991,00 R$ 107.992,00
Valor Total Máximo Estimado para o LOTE I R$

156.468,10 R$ 1.877.617,20

2. LOTE II - HEMATOLOGIA

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitári
o (SUS)

Valor Máximo
Estimado/Mensa

l
Valor Máximo

Estimado/Anual

1 HEMOGRAMA
COMPLETO 020202038-0 R$ 4,11 R$ 34.881,57 R$ 418.578,84 

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE II R$ 34.881,57 R$ 418.578,84 

3. LOTE III–IMUNOLOGIA/HORMÔNIO

Item Procedimento Cód. SUS
Valor

Unitári
o (SUS)

Valor Máximo
Estimado
Mensal

Valor Máximo
Estimado 
Anual

1

DOSAGEM  DE  BETA
HCG
(GONADOTROFINA
CORIÔNICA  HUMANA
LINEARIDADE
MÍNIMA  DE
10.000UI).

020206021-7 R$ 7,85 R$ 23,55 R$ 282,60

2 DOSAGEM  DE
ESTRADIOL 020206016-0 R$

10,15 R$ 2.425,85 R$ 29.110,20

3
DOSAGEM DE FSH -
HORMÔNIO FOLÍCULO
ESTIMULANTE

020206023-3 R$ 7,89 R$ 3.589,95 R$ 43.079,40

4
DOSAGEM  DE  LH  –
HORMÔNIO
LUTEINIZANTE

020206024-1 R$ 8,97 R$ 3.309,93 R$ 39.719,16

5 DOSAGEM DE TSH –
HORMÔNIO 020206025-0 R$ 8,96 R$ 20.769,28 R$ 249.231,36
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TIREOESTIMULANTE
6

DOSAGEM  DE
HORMÔNIO
PROGESTERONA.

020206029-2 R$
10,22 R$ 1.594,32 R$ 19.131,84

7
DOSAGEM DE PRL –
HORMÔNIO
PROLACTINA.

020206030-6 R$
10,15 R$ 1.603,70 R$ 19.244,40

8 DOSAGEM  DE  PSA
LIVRE. 020203010-5 R$

16,42 R$ 12.988,22 R$ 155.858,64

9 DOSAGEM  DE  PSA
TOTAL. 020203010-5 R$

16,42 R$ 16.058,76 R$ 192.705,12

10 DOSAGEM  DE  T3
LIVRE. 020206039-0 R$ 8,71 R$ 2.290,73 R$ 27.488,76

11 DOSAGEM  DE  T3
TOTAL. 020206039-0 R$ 8,71 R$ 3.858,53 R$ 46.302,36

12 DOSAGEM  DE  T4
LIVRE. 020206038-1 R$

11,60 R$ 23.664,00 R$ 283.968,00

13 DOSAGEM  DE  T4
TOTAL. 020206037-3 R$ 8,76 R$ 4.064,64 R$ 48.775,68

14
DOSAGEM  DE
TESTOSTERONA
TOTAL.

020206034-9 R$10,43 R$ 1.408,05 R$ 16.896,60

15 DOSAGEM  DE
FERRITINA. 020201038-4 R$

15,59 R$ 5.331,78 R$ 63.981,36

16 DOSAGEM  DE  ANTI
HIV 1 e 2. 020203030-0 R$

10,00 R$ 24.880,00 R$ 298.560,00

17 DOSAGEM  DE
CHAGAS. 020203077-6 R$ 9,25 R$ 425,50 R$ 5.106,00

18
DOSAGEM  DE
CITOMEGALOVIRUS
IGG.

020203074-1 R$
11,00 R$ 3.356,00 R$ 39.072,00

19
DOSAGEM  DE
CITOMEGALOVIRUS
IGM.

020203085-7 R$
11,61 R$ 3.471,39 R$ 41.656,68

20 DOSAGEM DE HbsAG. 020203097-0 R$
18,55 R$ 46.226,60 R$ 554.719,20

21 DOSAGEM  DE  ANTI
HVA IGM. 020203091-1 R$

18,55 R$ 2.059,05 R$ 24.708,60

22 DOSAGEM  DE  ANTI
HVA TOTAL. 020203080-6 R$

18,55 R$ 2.059,05 R$ 24.708,60

23 DOSAGEM  DE  ANTI
HBE TOTAL. 020203064-4 R$

18,55 R$ 853,30 R$ 10.239,60

24 DOSAGEM  DE  ANTI
HBC IGG/ TOTAL. 020203078-4 R$

18,55 R$ 6.873,50 R$ 82.362,00

25 DOSAGEM  DE  ANTI
HBC IGM. 020203089-0 R$

18,55 R$ 5.119,80 R$ 61.437,60

26 DOSAGEM  DE  ANTI
HBS. 020203063-6 R$

18,55 R$ 20.720,35 R$ 248.644,20

27 DOSAGEM  DE  ANTI
HBEAg. 020203098-9 R$

18,55 R$ 1.094,45 R$ 13.130,40

28 DOSAGEM  DE  ANTI
HCV. 020203067-9 R$

18,55 R$ 46.634,70 R$ 559.616,40

29 DOSAGEM  DE 020203081-4 R$ R$ 12.029,16 R$ 144.349,92
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RUBÉOLA IGG. 17,16

30 DOSAGEM  DE
RUBÉOLA IGM. 020203092-0 R$

17,16 R$ 11.994,84 R$ 143.938,08

31 DOSAGEM  DE
TOXOPLASMOSE IGG. 020203076-8 R$

16,97 R$ 18.140,93 R$ 217.691,16

32 DOSAGEM  DE
TOXOPLASMOSE IGM. 020203087-3 R$

18,55 R$ 19.829,95 R$ 237.959,40

33
DOSAGEM  DE
TOXOPLASMOSE
AVIDEZ

020203076-8 R$
18,55 R$ 18,55 R$ 222,60

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE III R$ 328.658,41 R$ 3.943.900,92

4. LOTE IV - HEMOSTASIA
Ite
m Procedimento Cód. SUS

Valor
Unitári
o (SUS)

Valor Máximo
Estimado 
Mensal

Valor Máximo
Estimado 
Anual 

1
DETERMINAÇÃO  DE
TEMPO E ATIVIDADE
DE  PROTROMBINA
(TAP C/ RNI)

020202014-2 R$ 2,73 R$ 941,85 R$ 11.302,20

2
DETERMINAÇÃO  DE
TEMPO  DE
TROMBOPLASTINA
PARCIAL  ATIVADA
(TTPA)

020202013-4 R$ 5,77 R$ 1.177,08 R$ 14.124,96

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE IV R$ 2.118,93 R$ 25.427,16

5. LOTE V - URINÁLISE

Ite
m Procedimento Cód. SUS

Valor
Unitári
o (SUS)

Valor Máximo
Estimado 
Mensal 

Valor Máximo
Estimado
Anual

1

ANALISE  DE
CARACTERES
FÍSICOS,
ELEMENTOS  E
SEDIMENTO  DA
URINA

020205001-7 R$ 3,70 R$ 28.534,40 R$ 342.412,80

Valor Total Máximo Estimado para o LOTE V R$ 28.534,40 R$ 342.412,80
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ANEXO III DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

 
_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
subitem 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 039/2019, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.
039/2019  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n. 039/2019, por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico n. 039/2019 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  do  Pregão
Eletrônico n. 039/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico  n.  039/2019  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  039/2019  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  do  Pregão  Eletrônico  n.  039/2019  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  039/2019  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura de Porto Velho antes da abertura oficial das propostas;
e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de 2019.
__________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL
MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º
___________, por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara
sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  não  existe  fato
superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO
ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de
PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  039/2019/SML/PVH,  que  não  possuímos  em  nosso
quadro  de  pessoal  empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos em
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  em  qualquer  trabalho
menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

_____________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e
participação  na  licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  039/2019/SML/PVH,
declaramos  que  a  empresa  (RAZÃO  SOCIAL),  CNPJ  nº
____________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do
art. 3º da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas
no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os
trâmites processuais da licitação, no sentido de antecipar informações
a  respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  ou  Pregoeiro
designado,  a  comprovação  dos  dados  aqui  inseridos,  sob  pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha
livre vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e dezenove, o
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  CNPJ  05.903.125/0001-45,  com  sede  à  Rua
Praça  João  Nicolleti,  Nº  826  -  Centro  -  nesta  capital,  neste  ato
representada  pelo  Superintendente  Municipal  __________________,
_______________________,  RG._______/SSP/RO,  CPF.  ___________________,
ÓRGÃO  GERENCIADOR,  e  de  outro  as  empresas:
___________________________________CONTRATADA, firmam  a presente ATA
DE  REGISTRO  DE  PREÇO(S),  conforme  decisão  exarada  no  PROCESSO
02.00420/2018 e homologada à fl. ___, referente o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
039/2019/SML/PVH,  visando  atender  as  necessidades  da  Administração
Direta  e  Indireta,  inclusive  Autarquias  e  Fundações  no  âmbito  do
Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e os Decretos Municipais nº 10.300/2006 e nº 15.402/2018 e suas
alterações, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE
12  (DOZE)  MESES,  PARA  EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL
(EQUIPAMENTOS)  INCLUINDO  MATERIAIS,  REAGENTES  E  TODOS  OS  ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS  À  REALIZAÇÃO  DE  TESTES  DE  BIOQUÍMICA,  HEMATOLOGIA,
IMUNOLOGIA/HORMÔNIO,  HEMOSTASIA  E  URINÁLISE, conforme  descrições  e
preços constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 039/2019/SML/PVH,
para o REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019/SML/PVH.

2. VALIDADE DA ATA
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de
até 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial
dos Municípios de Rondônia (AROM), em conformidade com a legislação
vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será
obrigada a adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira
exclusivamente  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso  ou  indenização  de  qualquer  espécie  às  empresas,  sendo,
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda,
cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente
previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e
ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro
de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado
do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador  e,
respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na
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Lei  nº  8.666/93,  os  nos  Decretos  Municipais  nº  10.300/2006  e
15.402/2018 e suas alterações.
3.2. Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,  anteriormente
assumidas.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos
lotes registrados  nesta  Ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,  nos  termos  do  Decreto
Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia – (AROM) nº 2338 de 21.11.2018.

3.3.1.  O Quantitativo decorrente  das  adesões  à Ata de Registro  de
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada lote  registrado nesta ata de registro de preços para o órgão
gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,  independentemente  do
número de órgãos não participantes que aderirem. 
3.4. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar o objeto ora
registrado  dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO
4.1.  Os  preços  registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços  são
inalteráveis durante todo o período de vigência desta, ressalvados os
casos excepcionais que permitam o procedimento de revisão ou redução
previstos no Capítulo IX, Seção I do Decreto Municipal nº 15.402/2018,
sempre  obedecidas  as  determinações  contidas  no  art.  65  da  Lei  nº
8.666/93.

4.2.  Compete  ao  Órgão  Gerenciador,  na  ocorrência  de  fato  que
justifique  a  redução  ou  revisão  do  preço  dos  bens  registrados,
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores
da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO
5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão
gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à
redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado deverá observar primeiramente o
cadastro reserva, não existindo, deverá ser observada a classificação
original.
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5.2.  Quando  o  preço  de  mercado  se  tornar  superior  aos  preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá: 

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação. 

5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a
hipótese prevista no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação do lote da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.3. Na hipótese prevista nos itens 5.2 e 5.2.1, será excepcionalmente
admitida a revisão de preços, quando tratar-se de serviços cujo preço
médio  de  mercado  for  obtido  em  tabelas  oficiais  publicamente
reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de
cumprido o disposto no inciso II do item 5.2.
5.3.1. A revisão de preços prevista no item 5.3, poderá ser efetivada
mediante requerimento do detentor da ARP, que deverá fazê-lo antes do
pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação
probatória de majoração do preço do mercado e a oneração de custos,
devendo ser obedecido os seguintes procedimentos: 

I.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  órgão  gerenciador,
Requerimento solicitando a revisão de Preços devidamente justificado e
instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma
onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas,
produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual,
valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes, lista de
preços  de  fabricantes,  comprovantes  de  transporte  de  mercadorias,
dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador, ou ainda,
tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder Público que comprovem a
onerosidade. 

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme
disposto  no  inciso  I,  o  órgão  gerenciador  através  da  Divisão  de
Reequilíbrio e Análise de Preços, realizará ampla pesquisa de marcado
junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo da atividade, moldes
do  que  dispõe  o  inciso  I  do  Art.  6º  deste  Decreto  Municipal  nº
15.402/2018, bem como com a conferência das documentações, com vistas
a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP.

5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão
de  Controle  de  Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e  posteriormente
submetido à Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP, para eventual homologação. 

5.5.  É  vedado  ao  Detentor  do  Registro  interromper  a  execução  dos
serviços enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços,
sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório,
na Ata de Registro e na legislação pertinente.
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5.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido,
por  decisão  do  Órgão  Gerenciador,  a  Revisão  de  Preços  requerida,
deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro
de Preços no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), para
fins de validade do novo preço registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão
Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada.

5.8. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador
providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a
ordem classificatória do cadastro de reserva ou ordem de classificação
original  subsidiariamente,  para  fins  de  negociação  dos  preços
registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO
6.1. É vedado o recebimento de serviços que possuam características
diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta,
bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado.

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art.
25 do Decreto Municipal nº 15.402/2018;

V. Estiver presentes razões de interesse público. 
7.2.  O  cancelamento  do  Registro  deverá  ser  formalizado  pelo  Órgão
Gerenciador,  mediante  decisão  fundamentada,  ressalvada,  em  qualquer
caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

7.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante
requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de
preço  na  ocorrência  de  fato  superveniente,  decorrentes  de  caso
fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução
contratual.

7.4.  Conforme  recomende  a  situação,  poderá  o  Órgão  Gerenciador
realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da
ocorrência  do  fato  alegado  pelo  fornecedor  como  ensejador  da
solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade
após a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo,
desta  forma,  vedada  a  interrupção  na  execução  dos  serviços  cuja
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requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes
dessa data.

8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO
8.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos
preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as
Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

8.2.  O  fornecedor  poderá  ser  convocado  a  firmar  as  contratações
decorrentes do registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar  do  dia  seguinte  ao  recebimento  da  convocação  expedida  pelo
Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

8.3.  Excepcionalmente,  a  critério  do  órgão  gerenciador,  quando  a
quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas
estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho
superior,  devidamente,  justificado  e  comprovado  a  vantagem,  e  as
ofertas  sejam  em  valor  inferior  ao  máximo  admitido,  poderão  ser
registrados outros preços.

8.4. Os serviços, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota
Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

8.5. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obri-
gada quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega
for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 
8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto
entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de
Preços, a Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10
(dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão
da Ata, a critério da Autoridade Competente.

9.  ESPECIFICAÇÕES  DOS  SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO,  TESTES  RELACIONADOS,
SISTEMA DE INTERFACEAMENTO, EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS, VALORES ESTIMADOS
E QUANTITATIVOS

9.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
10. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
11. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
12.1. Conforme descrito no Termo de Referência Anexo II deste Edital.
13. PAGAMENTO
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13.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas
no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na
aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  e  dos  ajustes  dela
decorrentes.

14.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018,
Lei Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições
desta  Ata  e  do  Edital  que  a  precedeu,  aplicáveis  à  execução  e
especialmente aos casos omissos.

14.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais,
o  anexo  do  Edital  de  Licitação  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
039/2019/SML/PVH e a proposta da Contratada.

14.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.
Fica  eleito  o  foro  do  Município  de  Porto  Velho  para  dirimir  as
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2019.
_______________________________

Superintendente 

____________________________________
Pregoeiro

____________________________
Empresa do Preço Registrado

(Futura Contratada)
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ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº 014/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00420/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019/SML/PVH
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
Em obediência ao disposto no  Art. 15,§  1º do Decreto Municipal  nº
15.402/2018,  segue,  abaixo,  relação  dos  licitantes  que  aderiram  ao
cadastro de reserva para a ARP supramencionada, consistente no aceite
em atender o(s) lote(s) a seguir indicados, com preços iguais aos do
licitante  vencedor,  consoantes  registrados  neste  instrumento  e  na
proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da anuência
incluída na Ata de realização da sessão pública do pregão.

LOTE
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE
ADERIU AO CADASTRO RESERVA

DESTE CERTAME
ORD.

CLASSIFICADO
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ANEXO VIII DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  PARA SERVIÇOS  DE
SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO
LABORATORIAL  (EQUIPAMENTOS)
INCLUINDO MATERIAIS, REAGENTES E
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO  DE  TESTES  DE
BIOQUÍMICA,  HEMATOLOGIA,
IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, HEMOSTASIA E
URINÁLISE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UM LADO, E
DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos  ___dias  do  mês  de  ___do  ano  de  dois  mil  e
dezenove,  o  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  Pessoa  Jurídica  de  Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com
sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro,
neste ato representado pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA,
representada  pelo  Sr.________________________,  brasileiro,  ______,
portador da cédula de identidade nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE,
e a Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________, com
sede na__________, nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato
legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)______________,  brasileiro
(a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na
execução  contratual,  tudo  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  em
especial a Lei nº 8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO Nº 039/2019, nos termos
do  Parecer nº___/SPACC/PGM/2019, devidamente autorizado nos autos do
Processo  Administrativo  Nº  02.00420/2018,  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. SERVIÇOS  DE  SISTEMAS  DE  AUTOMAÇÃO  LABORATORIAL  (EQUIPAMENTOS)
INCLUINDO  MATERIAIS,  REAGENTES  E  TODOS  OS  ACESSÓRIOS  NECESSÁRIOS  À
REALIZAÇÃO DE TESTES DE  BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGIA/HORMÔNIO,
HEMOSTASIA E URINÁLISE, conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas nos  Anexos I e II do Edital, para atender à
Contratante.
Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte
indissociável:

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2019, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.0420/2018, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
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2.1.  O  presente  contrato  será  executado  sob  o  regime  de  Preço
Unitário.
2.2.  Os  valores  unitários  serão  aqueles  ofertados  na  proposta  de
preços da contratada, fls. _____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).
4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1.  Os serviços serão remunerados conforme o quantitativo de TESTES
entregues por mês de cada LOTE, tendo como referência os valores adju-
dicados;

4.2. A Contratada deverá entregar mensalmente, à Divisão de Apoio ao
Diagnóstico, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, para
fins de liquidação e pagamento, em tempo hábil.

4.3. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 5º (quinto) dia
útil, após a liquidação da fatura do mês apresentada;
4.4.  Já  deverão  estar  incluídas  no  preço  total  todas  as  despesas
relativas à prestação dos serviços;

4.5. Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a
liquidação  da  despesa,  esta  será  devolvida  ao  contratado,  pelo
responsável da área Técnica e o pagamento ficará pendente até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  regularização  da  situação  ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para
o Município de Porto Velho/RO;

4.6.  A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto
com a Nota Fiscal/Fatura,  as  certidões  que possa demonstrar a  sua
regularidade fiscal;

4.7.  É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de
cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN,
Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a
certificação on-line nos sítios eletrônicos;

4.8.  A Contratante, observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante
a  pagar  à  Contratada,  os  valores  correspondentes  a  multas,
ressarcimentos  ou  indenizações  devidas  pela  Contratada,  nos  termos
deste contrato;

4.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples;

4.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:
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EM = I x N x VP, 

Onde:
EM = Encargos moratórios devidos;
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;
VP = Valor da prestação em atraso.

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
5.1.  Os  preços  pactuados  poderão  ser  reajustados,  respeitada  a
periodicidade mínima de um ano, proporcional aos reajustes promovidos
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Ministério da Saúde.

5.2. O esquecimento da Contratada quanto ao seu direito de exigir o
reajuste não será aceito como justificativa para pedido de correção
anual de preço com efeito retroativo à data a que legalmente faria
jus,  devendo  os  índices  serem  aplicados  a  partir  da  data  de
solicitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. Este contrato terá um prazo de vigência de  12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial dos
Municípios  do  Estado  de  Rondônia,  podendo  no  interesse  da
administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57 Inciso
II da Lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA   –   ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, TESTES  
RELACIONADOS, SISTEMA DE INTERFACEAMENTO, EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS

7.1. A contratada deverá instalar em local especificado no ANEXO I do
Termo  de  Referência,  uma  solução  em  automação  que  contemple  os
equipamentos,  reagentes,  insumos  e  consumíveis  conforme
características abaixo descritas.

7.1.1. LOTE I – BIOQUÍMICA LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS

2 Equipamentos (principal
e back-up) para Análises

Bioquímicas com
velocidade de no mínimo

1.000 TESTES/HORA com ISE
e 34 Teste simultâneos. 

a) Realizar reações fotométricas, ISE, aplicáveis
aos  testes  para  os  quais  seja  necessária
metodologia específica;
b)  Permitir  a  utilização  concomitante  de  tubos
primários  identificados  ou  não  com  código  de
barras,  e/ou  alíquotas  de  amostra  em  tubetes
secundários  de  variados  tamanhos,  com  ou  sem
identificação por código de barras e permitir a
inserção manual de alíquota no equipamento e sua
identificação manual;
c) Trabalhar com acesso randômico, possibilitando
a  realização  priorizada  de  exames  de  urgência
(Função STAT);
d)  Área  refrigerada  para  armazenamento  de
reagentes em uso.
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e)  Identificação  automática  da  quantidade  de
testes,  número  do  lote  e  respectiva  data  de
expiração  dos  reagentes  através  de  leitura  de
código de barras no “pack/cassete”;
f)  Detecção  automática  do  nível  de  reagentes  e
amostras, com a sua diluição automática, quando
necessário;
g)  Atualização  científica  automática  através  do
recebimento  de  instruções  de  uso  de  reagentes,
valores  de  calibradores  e  controles  provindos
diretamente  do  fabricante  para  o  software  do
equipamento;
h) Permitir a análise dos testes a partir de uma
única amostra;
i) Capacitados a trabalhar com soro, plasma, urina
e demais fluídos biológicos (quando aplicável);
j)  Todos  os  reagentes,  auxiliares  e  tampões
deverão ser prontos para uso;
k) Possibilitar a alimentação contínua de tubos de
amostra, sem a necessidade de parar o equipamento;
l)  Ser  controlado  por  estação  de  trabalho,  com
software interfaceável com o sistema informatizado
de laudos do Laboratório – HOSPUB;
m)  O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios  e  laudos,  além  de  No-break  para  os
sistemas  instalados  (equipamentos  e  estação  de
trabalho);
n)  Fornecimento  e  Instalação  de  sistema  de
purificação  de  água,conforme  exigência  do
fabricante. 
o) Condições elétricas: voltagem: 110 ou 220 v.
Frequência: 60 Hz;

Junto  com  o  Sistema  de  Automação  em  Bioquímica  (equipamento
principal+backup),  o  arrematante  deste  LOTE  deverá  fornecer  todos  os
reagentes e insumos em quantidade suficiente, necessários à realização dos
testes abaixo especificados.
Item Especificação
1 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO
2 DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
3 DOSAGEM DE AMILASE.
4 DOSAGEM DE ASLO – ANTI STREPTOLOSINA O
5 DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA.
6 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL.
7 DOSAGEM DE CÁLCIO.
8 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO FERRO
9 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO QUINASE (CPK).
10 DOSAGEM DE CREATINO FOSFO QUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB).
11 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.
12 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
13 DOSAGEM DE CLORETOS
14 DOSAGEM DE CREATININA.
15 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA (LDH).
16 DOSAGEM DE FATOR REUMATÓIDE
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17 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO
18 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
19 DOSAGEM DE FÓSFORO.
20 DOSAGEM DE GAMA GT.
21 DOSAGEM DE GLICOSE.
22 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1C).
23 DOSAGEM DE LIPASE.
24 DOSAGEM DE MAGNÉSIO.
25 DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA
26 DOSAGEM DE POTÁSSIO.
27 DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR.

28 DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS  TOTAIS  E  FRAÇÕES,  incluso  reagentes  para
dosagem de ALBUMINA nas quantidades aqui especificadas.

29 DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA
30 DOSAGEM DE SÓDIO.
31 DOSAGEM DE TGO/AST.
32 DOSAGEM DE TGP/ALT.
33 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS.
34 DOSAGEM DE UREIA.

7.1.2. LOTE II - HEMATOLOGIA LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

2 Equipamentos (principal
e back-up) - Analisador

AUTOMATIZADO PARA
Hematologia, MÍNIMO 28
PARÂMETROS e Velocidade
mínima de 100 amostras

por hora

a) Analisador Hematológico Automático que fornece
no  Mínimo 28 Parâmetros: WBC, NEU#, NEU%, LIN#,
LIN%, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BAS%, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW
(Leucócitos  totais  e  #,  Neutrófilos  #  e  %,
Linfócitos # e %, Monócitos # e %, Eosinófilos # e
%,  Basófilos  #  e  %,  Hemácias,  Hemoglobina,
Hematócrito, VCM, HCM, MCHC, RDW, Plaquetas, VPM,
PCT, PDW, realizando a contagem de reticulócitos);
b) Com Sample Loader (Carregador de Amostra);
c) Dotado de leitor de código de barras;
d)  Informações  adicionais  sobre:  bastões,
granulócitos  imaturos,  linfócitos  atípicos,
blastos e eritroblastos.
e) Capacidade de contar Leucócitos, sem incluir os
eritroblastos na contagem;
f)  Capaz de identificar amostra  por leitura de
código de barras ou por método manual;
g)  Realize  a  homogeneização  da  amostra  por
inversão;
h) Monitoramento total durante o processamento das
amostras,  incluindo  alertas  operativos,
sinalizando resultados anormais;
i) Procedimentos automatizados de início e término
de  rotina e limpeza após  cada processamento de
amostra;
j) Impressão do controle de consumo dos reagentes;
k)  Calibração  de  leucócitos,  hemácias,
hemoglobina, VCM e plaquetas;
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l) Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados
com gráficos;
m)  Identificação  completa  das  amostras  com,  no
mínimo, número de identificação do paciente, nome
do paciente, sexo, data de nascimento;
n)  Ser controlado por estação  de trabalho, que
contenha  software  interfaceável  com  o  sistema
informatizado de laudos do Laboratório – HOSPUB;
o)  O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios  e  laudos,  além  de  No-break  para  os
sistemas  instalados  (equipamentos  e  estação  de
trabalho);
p) Condições elétricas: voltagem: 110 ou 220 v.
Frequência: 60 Hz;

Junto  com  o  Sistema  de  Automação  em  Hematologia  (equipamento
principal+backup),  o  arrematante  deste  LOTE  deverá  fornecer  todos  os
reagentes e insumos em quantidade suficiente necessários à realização dos
testes abaixo especificados.
Item Especificação
1 HEMOGRAMA COMPLETO

7.1.3. LOTE III – IMUNO/HORMÔNIO LACEM – Laboratório Central Municipal

Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
2  Equipamentos  Principais
–  Analisador  AUTOMATIZADO
para dosagens qualitativas
e  quantitativas  de
Marcadores  Imunológicos  e
dosagens  quantitativas  de
hormônios  com  Velocidade
de, no mínimo, 170 testes/
hora;

a) Apto a realizar reações de quimioluminescência
e/ou eletroquimioluminescência e outras aplicáveis
aos parâmetros para os quais seja necessária uma
metodologia específica;
b)  Permitir  a  utilização  concomitante  de  tubos
primários  identificados  ou  não  com  código  de
barras,  e/ou  alíquotas  de  amostra  em  tubetes
secundários  de  variados  tamanhos,  com  ou  sem
identificação por código de barras e permitir a
inserção manual de alíquota no equipamento e sua
identificação manual;
c) Acesso randômico, possibilitando a realização
priorizada de exames de urgência (Função STAT);
d) Possuir área refrigerada para armazenamento de
reagentes em uso, quando aplicável, com capacidade
de no mínimo 20 posições;
e) Capaz de identificar os códigos de barras dos
reagentes para identificação automática do número
de testes, do número do lote e respectiva data de
expiração;
f) Detecção automática de nível de reagentes;
g)  Atualização  científica  automática  através  do
recebimento  de  instruções  de  uso  de  reagentes,
valores  de  calibradores  e  controles  provindos
diretamente  do  fabricante  para  o  software  do
equipamento;
h) Capacidade de detectar a necessidade de nova
calibração;
i)  Capacitados  a  trabalhar  com  soro,  plasma  e
demais fluídos biológicos (quando aplicável);
j)  Todos  os  reagentes,  auxiliares  e  tampões
deverão ser prontos para uso;
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k) Possibilitar a alimentação contínua de tubos de
amostra, sem a necessidade de parar o equipamento;
l) O sistema de leitura de código de barras dos
tubos  de  amostras  compatível  com  o  código  de
barras gerado pelo Laboratório;
m)  Detecção  automática  do  nível  de  amostras,
realizando  sua  diluição  automática,  quando
necessário;
p)  Ser  controlado  por  estação  de  trabalho  com
software interfaceável com o sistema informatizado
de laudos do Laboratório – HOSPUB;
q)  Utilização  de  cubetas/cups  de  reações
descartáveis, eliminando o efeito "arrasto".
r)  O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios  e  laudos,  além  de  No-break  para  os
sistemas  instalados  (equipamentos  e  estação  de
trabalho);
s) Condições elétricas: voltagem: 110 ou 220 v.
Frequência: 60 Hz;

Junto com o Sistema de Automação em Imuno-Hormônio, o arrematante deste LOTE
deverá  fornecer  todos  os  reagentes  e  insumos  em  quantidade  suficiente,
necessários à realização dos testes abaixo especificados.
Ite
m Especificação
1 DOSAGEM  DE  BETA  HCG  (GONADOTROFINA  CORIÔNICA  HUMANA LINEARIDADE

MÍNIMA DE 10.000UI).
2 DOSAGEM DE ESTRADIOL
3 DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE
4 DOSAGEM DE LH – HORMÔNIO LUTEINIZANTE
5 DOSAGEM DE TSH – HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE
6 DOSAGEM DE HORMÔNIO PROGESTERONA.
7 DOSAGEM DE PRL – HORMÔNIO PROLACTINA.
8 DOSAGEM DE PSA LIVRE.
9 DOSAGEM DE PSA TOTAL.
10 DOSAGEM DE T3 LIVRE.
11 DOSAGEM DE T3 TOTAL.
12 DOSAGEM DE T4 LIVRE.
13 DOSAGEM DE T4 TOTAL.
14 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL.
15 DOSAGEM DE FERRITINA.
16 DOSAGEM DE ANTI HIV 1 e 2.
17 DOSAGEM DE CHAGAS.
18 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGG.
19 DOSAGEM DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
20 DOSAGEM DE HbsAG.
21 DOSAGEM DE ANTI HVA IGM.
22 DOSAGEM DE ANTI HVA TOTAL/IGG.
23 DOSAGEM DE ANTI HBE TOTAL.
24 DOSAGEM DE ANTI HBC IGG/TOTAL.
25 DOSAGEM DE ANTI HBC IGM.
26 DOSAGEM DE ANTI HBS.
27 DOSAGEM DE ANTI HBEAg.
28 DOSAGEM DE ANTI HCV.
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29 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGG.
30 DOSAGEM DE RUBÉOLA IGM.
31 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG.
32 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGM.
33 DOSAGEM DE TOXOPLASMOSE IGG AVIDEZ*

7.1.4. LOTE IV – Hemostasia LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

1  Equipamento  (principal)
Analisador  Automatizado
para  realização de exames
de coagulação, TAP, TTPA.

a)  Equipamento  automatizado,  para  rotina  de
hemostasia, com pipetagem automática;
b) Utilizar método de medição a coagulometria e
as provas cromogênicas;
c) Acesso randômico;
d)  Identificação  de  amostras  e  reagentes  por
código de barras;
e)  Realizar,  no  mínimo,  os  seguintes  testes:
TTPA, TP fibrinogênio;
f)  Apresentar  cavidades  para  armazenamento  dos
reagentes resfriados; 
g) Prioridade para amostras de urgência;
h)  Obtenção  de  amostra  de  tubo  primário  e/ou
cubetas descartáveis;
i) Diluição automática de amostras, controles e
calibradores, se necessário;
j)  Cubetas  ou  rotor  de  reação  simples  e
descartáveis;
k)  Capacidade  de  armazenamento  mínima  de  200
(duzentas) amostras, além de informação relativa
às amostras;
l) Capacidade para Interfaceamento;
m)  Capacidade  mínima  para  10  (dez)  tubos  e/ou
cubetas
n)  O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios  e  laudos,  além  de  No-break  para  os
sistemas  instalados  (equipamentos  e  estação  de
trabalho);
o) Condições elétricas: voltagem: 110 ou 220 v.
Frequência: 60 Hz;

Junto  com  o  Sistema  de  Automação  em  Hemostasia  (equipamento
principal+backup),  o  arrematante  deste  LOTE  deverá  fornecer  todos  os
reagentes e insumos em quantidade suficiente, necessários à realização dos
testes abaixo especificados.
Item Especificação
1 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP C/ RNI)
2 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)

7.1.5. LOTE V – URINÁLISE LACEM – Laboratório Central Municipal
Sistema de Automação CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Equipamento(s)
Analisador(es) (principal)
Automatizado(s)  para
URINÁLISE

a) PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS: sistema automático
de  no  mínimo  12  parâmetros:  densidade,  pH,
leucócitos,  nitrito,  proteínas,  glicose,  corpos
cetônicos,  urobilinogênio,  bilirrubina,  sangue,
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cor, aspecto, com proteção contra interferência
de ácido ascórbico.  Autonomia para no mínimo de
200 testes hora, com homogeinizador automático,
detecção de volume de amostra de no mínimo 2,0 mL
(amostras  pediátricas),  capacidade  de
armazenamento  de  até  200  tiras  reativas,
utilização  de  tubos  primários,  dispensação
precisa de volumes individualizados nas áreas da
fita  reativa,  leitura  de  código  de  barras,
alarmes (flags) para anormalidade e baixo volume
de  amostras,  possibilidade  de  ajuste  de
sensibilidade,  identificação  dos  paciente  por
teclado  numérico  ou  por  leitor  de  código  de
barras.  Preferencialmente  conectado  fisicamente
ao  leitor  de  sedimento  urinário.  Com
interfaceamento unidirecional. 
b) PARÂMETROS CELULARES - ELEMENTOS E SEDIMENTOS
NA  URINA:  No  mínimo  5  parâmetros
quantificados/semi-quantificados:  hemácias,
leucócitos,  células  epiteliais,  cilindros  e
bactérias,  parâmetros  para  investigação  e  ou
identificação  da:  morfologia  eritrocitária  e
condutividade,  alertas:  leveduras,  cilindros
patológicos,  cristais,  células  epiteliais
redondas e espermatozoides, volume aspirado: no
mínimo  200  microlitros,  princípios  de  medição:
citometria de fluxo, fluorescência e impedância
ou com citometria de fluxo ou com microscopia com
digitalização de imagem, ou com identificação ou
investigação  de  morfologias  celulares;  sem
centrifugação das amostras  de  urina  em  nenhuma
etapa  da  análise,  seleção  da  unidade  de
concentração, (convencional ou arbitrária); e com
interface unidirecional.
c)O  equipamento  deverá  estar  acompanhado  de
impressora  a  laser  necessária  à  impressão  de
relatórios  e  laudos,  além  de  No-break  para  os
sistemas  instalados  (equipamentos  e  estação  de
trabalho);
d)  Condições elétricas: voltagem: 110 ou 220 v.
Frequência: 60 Hz;

Junto com o Sistema de Automação em Urinálise (equipamento(s) principal(is)),
o arrematante deste LOTE deverá fornecer todos os reagentes e insumos em
quantidade  suficiente,  necessários  à  realização  dos  testes  abaixo
especificados.
Item Especificação
1 PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICO, CELULARES – ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA

URINA

7.2. DO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO
7.2.1.  A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) custear o processo de
interfaceamento  dos  equipamentos  ao  sistema  informatizado  do
Laboratório  de  Análises  Clínicas  -  HOSPUB,  bem  como  fornecer  os
microcomputadores necessários à instalação do sistema de interface,
garantindo  a  manutenção  preventiva  e  reparadora  do  “software”  e
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“hardware” e o backup dos dados sem qualquer ônus para a Secretaria de
Saúde;

7.2.2. Todos os Sistemas (LOTE I, II, III, IV, V) deverão apresentar
interfaceamento bidirecional, compatível com o Sistema gerenciador de
laudos do Laboratório – HOSPUB, que permita a realização de “backup”
do sistema;

7.3. EXIGÊNCIAS E SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS
7.3.1. A instalação dos Sistemas de Automação descritos nos LOTES I,
II, III, IV e V é de total responsabilidade da contratada, devendo
obrigatoriamente  instalar  todos  os  equipamentos  e  acessórios
necessários  ao  funcionamento  dos  serviços  (bancadas,  mesas,
impressoras, estação de trabalho, etc...), no local descrito no Anexo
I  do  Termo  de  Referência.  Sendo  de  total  responsabilidade,  da
contratada, os custos inerentes à instalações hidráulicas, elétricas e
de  rede  lógica  necessária  ao  seu  funcionamento,  devendo  apresentar
declaração na fase de habilitação de conhecimento do local de execução
dos serviços, de que estão de acordo com a estrutura do local de
instalação  dos  equipamentos  e  que  acatam  todas  estas  condições,
independente de realizarem ou não a visita conforme o item 4 e 5.1 do
Termo de Referência.

7.3.2. Quando necessária a reinstalação dos equipamentos e sistemas de
automação no Laboratório Central Municipal, ainda em fase de conclusão
da obra, sito à rua Venezuela S/N, ao lado do Centro de Referência da
Mulher, Bairro Embratel, será de total responsabilidade da contratada,
sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. Com fulcro em não
onerar demasiadamente a futura contratada, esta obrigação limitar-se-á
a 1 reinstalação.

7.3.4.  Todos os equipamentos instalados deverão ser novos, de última
geração,  em  linha  de  fabricação  e  em  conformidade  com  as
especificações constantes deste Termo de Referência;

7.3.5. Os equipamentos e insumos ofertados deverão estar devidamente
registrados, quando couber, junto ao Ministério da Saúde – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

7.3.6.  A  contratada  se  responsabilizará  pelo  suporte  técnico  e
científico, necessários à implantação de todos os itens relacionados,
bem como pela manutenção plena de todo o sistema de automação durante
toda  a  vigência  do  contrato,  sem  que  haja  qualquer  ônus  para  a
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA;

7.3.7. Deverá realizar curso de treinamento inicial, retreinamentos e
reciclagens  todas  as  vezes  que  se  fizerem  necessários,  sendo
responsável pelo fornecimento dos insumos e materiais utilizados para
os treinamentos sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto
Velho  –  SEMUSA.  Caso  haja  necessidade  de  deslocamento  de  qualquer
funcionário para qualquer outro local situado fora das dependências do
Laboratório, deverá se responsabilizar pelo transporte, alimentação,
estadia e todos os outros custos, quando aplicáveis, sem ônus para a
Secretaria de Saúde e/ou funcionário(s) designado(s);
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7.3.8. Deverá realizar manutenção preventiva periódica, com cronograma
preestabelecido no ato da contratação dos serviços, de acordo com as
recomendações  do  fabricante,  a  fim  de  conservar  o  equipamento  em
perfeitas  condições  de  funcionamento,  procedendo  para  tanto,  a
limpeza,  verificação  de  todos  os  itens  pertinentes  à  manutenção,
calibração completa, testes de funcionamento, ajustes e substituições
de peças, independente da solicitação por parte do Laboratório, em dia
e hora previamente agendados entre as partes, sem qualquer ônus para a
Secretaria de Saúde;

7.3.9.  Deverá  num  prazo  máximo  de  até  6  (seis)  horas,  inclusive
sábados, domingos, e feriados, atender a chamados técnicos quanto a
avarias e mal funcionamento dos equipamentos e acessórios, por meio de
diagnóstico via rede mundial de computadores – internet, telefone e/ou
pela  presença  de  técnico  especializado.  Caso  haja  necessidade  de
substituição do equipamento, a empresa deverá respeitar o prazo de até
7  (sete)  dias  úteis  para  substituição  do  mesmo,  devendo  se
responsabilizar  pela  realização  dos  exames  constante  do  LOTE
arrematado durante o período em que o(s) equipamentos estiverem em
manutenção, sem prejuízo a rotina do Laboratório e sem qualquer ônus
para a Secretaria de Saúde;

7.3.10. Deverá  comprometer-se  em  implantar,  gratuitamente,  toda  e
qualquer  atualização  de  “software”  e  “hardware”  nos  equipamentos
durante a vigência da contratação além de efetuar a substituição dos
computadores utilizados nos equipamentos e/ou interface por motivo de
atualização ou defeito, sem ônus para a Secretaria de Saúde;

7.3.11. Deverá fornecer todos os acessórios, tais como probes, cubetas
de  reação,  ponteiras,  pipetas,  tubulações,  filtros  de  qualquer
espécie, sistema completo de purificação de água quando aplicável, e
fluidos  de  manutenção  do  equipamento  (detergentes  ou  similares,
tampões,  soluções  desproteinizantes  e  condicionadores,  etc.),  sem
qualquer ônus;

7.3.12. Fornecer todos os reagentes adicionais, tais como, controles
(nível normal, baixo e patológico), tampões, diluentes, calibradores e
outras soluções, bem como papel e tonner necessários à impressão de
todos  os  relatórios  emitidos  pelos  equipamentos,  recomendados  pelo
fabricante na quantidade necessária e suficiente para realização dos
testes  contratados.  Cada  conjunto  comercial  deverá  conter  todos  os
reagentes  descritos  na  embalagem  e  reproduzir  os  valores  na  faixa
(“range”) estabelecida pelo fabricante durante todo prazo de validade
e/ou uso, sem qualquer ônus;

7.3.13.  Fornecer  01  (uma)  impressora  de  código  de  barra  por  LOTE
arrematado, compatíveis com o sistema HOSPUB (tipo ARGOX) bem como
etiquetas  térmicas  suficientes  para  a  identificação  de  todas  as
amostras  a  qual  se  destinam  os  testes  contratados  naquele  LOTE,
devendo a proporção de etiquetas ser de 1 (uma) para até 5 (cinco)
testes para o LOTE I, 2 (duas) para cada teste para o LOTE II, 1 (uma)
para até 5 (cinco) teste para o LOTE III, 1 (uma) para até 2 (dois)
testes para o LOTE IV e 2 (duas) para cada teste para o LOTE V;

7.3.14. Fornecer todos os reagentes, com prazo de validade superior a
6 (seis) meses, exceto para os aqueles que sejam fabricados com prazo
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de  validade  menor.  A  entrega  deverá  ser  parcelada,  no  mínimo
mensalmente,  de  acordo  com  as  necessidades  do  Laboratório.  A
estabilidade do reagente dentro do equipamento deverá ser suficiente
até o término de sua apresentação. Insumos que forem entregues sem o
devido  cuidado  de  conservação  e  transporte,  bem  como  os  que
apresentarem embalagens danificadas, serão automaticamente devolvidos,
sendo que a empresa deverá repor imediatamente a Secretaria de Saúde
todo o material considerado não conforme para uso;

7.3.15. A empresa fornecedora deverá manter estoques de reagentes e
insumos relacionados em território nacional de no mínimo o equivalente
a 2 (dois) meses de rotina do Laboratório, exceto para os produtos com
validade comprovadamente menor;

7.3.16. Todos os insumos deverão ser entregues com identificação do
lote, data de fabricação, data de vencimento e bula, quando cabível,
com todas as informações técnicas;

7.3.17. Nas situações em  que  forem  observadas perdas de insumos  e
acessórios decorrentes de mau funcionamento dos equipamentos, em razão
de  manutenção  corretiva  e/ou  preventiva  deficiente  por  parte  da
empresa  contratada,  bem  como  qualquer  outro  consumo  anormal  e
inesperado  decorrente  de  falha  nessas  manutenções,  deverá  repor
imediatamente  o  material  e  insumos  perdidos,  sem  quaisquer  ônus  à
Secretaria de Saúde;

7.3.18. Os equipamentos deverão ser acompanhados de sistema NO BREAK,
compatível com o consumo de energia dos equipamentos e que permitam o
funcionamento destes por no mínimo 30 minutos, devendo a contratada
garantir a manutenção corretiva e preventiva do NO BREAK, sem ônus
para a Secretaria de Saúde;

7.3.19. O sistema de tratamento de água utilizado pelos equipamentos
(quando  aplicável)  deverá  ser  instalado  e  mantido  pela  empresa,
inclusive  trocas  de  cartuchos,  filtros,  pré-filtros,  peças  de
reposição,  entre  outros,  bem  como  sua  calibração,  manutenção
reparadora e preventiva, sem ônus para a Secretaria de Saúde;

7.3.20. Todo e qualquer processo de retirada ou entrega de material,
insumos, acessórios e equipamentos, deverão ser custeados pela empresa
vencedora, sem qualquer ônus para a Secretaria de Saúde.

7.3.21. Todos os equipamentos e sistema de interface deverão estar em
pleno funcionamento, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar
da  data  da  assinatura  do  contrato  e  publicação  de  seu  extrato  no
Diário Oficial do Município.

7.3.22. A entrega dos insumos será mensal, devendo a primeira entrega
ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato e publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS
8.1. Conforme dispõe o Decreto Municipal n° 15.402 de 22.08.2018, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de
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Porto Velho, em seu Art. 10, §4. Na licitação para Registro de Preços,
não é obrigatório indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada, deverá instalar em local especificado no ANEXO I o
termo  de  referência,  sendo  uma  solução  em  automação  que  contemple
equipamentos conforme características mínimas constantes do item 7.1 –
ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TESTES RELACIONADOS;
9.2.  A  Contratada  deverá  entregar  manual  de  operação  completo  do
equipamento em português quando da instalação dos equipamentos.

9.3. A  Contratada  se  responsabilizará  pelo  suporte  técnico  e
científico,  necessários  para  a  implantação  de  todos  os  itens
relacionados, bem como a sua manutenção durante toda a vigência do
contrato, sem que haja qualquer ônus para a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA;

9.4. É de responsabilidade da Contratada arcar com todos os gastos e
despesas que se fizerem necessário para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste Termo de Referência;

9.5. A Contratada deverá atender todas as orientações da SEMUSA para o
fiel cumprimento das atividades especificadas;

9.6. A  Contratada  deverá  submeter-se  a  fiscalização  por  parte  da
Contratante,  prestando  todos  os  esclarecimentos  solicitados  e
atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

9.7. A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de quaisquer intempéries ou
casos fortuitos que possam impossibilitar a prestação dos serviços,
devendo apresentar documentos que comprovem o fato, em até 05 (cinco)
dias consecutivos, sob pena de não serem considerados;

9.8. É de responsabilidade da Contratada arcar com todas as despesas,
tributos,  contribuições  previdenciárias,  encargos  trabalhistas  e
quaisquer outros que forem devidos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1.  É responsabilidade da Contratante designar o responsável e/ou
comissão pelo recebimento dos materiais objeto deste instrumento.

10.2. A Contratante deverá conferir as especificações e as quantidades
dos materiais entregues pela Contratada;

10.3.  Aceitar  ou  recusar  os  motivos  alegados  pela  CONTRATADA  para
configurar caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de
sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação.

10.4.  Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias à
Contratada  para  o  fiel  cumprimento  das  obrigações  decorrentes  da
prestação dos serviços objeto deste instrumento.
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10.5.  Receber  as  Notas  Fiscais  (faturadas)  mensalmente  através  do
setor  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  em
conformidade com inciso I, b, do artigo 73 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações;

10.6. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou  irregularidades  constatadas  para  que  sejam  adotadas  as  medidas
corretivas necessárias;

10.7.  Não  permitir  a  execução  dos  serviços  em  desacordo  com  o
preestabelecido;

10.8. Efetuar o (s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s)
da CONTRATADA, mensalmente após devidamente Atestada pelo Fiscal deste
Contrato e Comissão Técnica;

10.9.  Providenciar junto à Contratada a substituição no prazo Máximo
de 48 (quarenta e oito) horas todo e qualquer insumo, que vier a
apresentar defeito durante o período de validade;

10.10.  A  Contratante  deverá  utilizar  os  equipamentos,  bem  como
preservá-los  de  acordo  com  a  orientação  técnica  fornecida  pela
CONTRATADA  e  de  acordo  com  as  normas  legais  e  regulamentares
aplicáveis;

10.11.  Informar a Contratada,  no  prazo  máximo de 12 (doze)  horas,
sobre ocorrências que possam comprometer a prestação de serviços;

10.12. A Contratante deverá manter todas as condições necessárias para
assegurar  a  integridade  e  funcionamento  dos  equipamentos  que  se
encontrem instaladas em suas unidades;

10.13. Garantir o acesso de funcionários ou terceiros autorizados pela
Contratada,  devidamente  identificados,  no  estabelecimento,  para
proceder  às  tarefas  de  manutenção,  reparação  ou  instalação  do
equipamento,  bem  como  a  entrega  e  fornecimento  dos  testes
laboratoriais;

10.14.  Não  promover  por  conta  própria,  ou  permitir  que  outros  o
promovam, a instalação de extensões do(s) ponto(s) de instalação do
equipamento  a  outros  locais  ou  equipamentos  diversos  daquele
originalmente instalado, sem expressa anuência da CONTRATADA;

10.15.  Não  desconectar,  reparar,  modificar  ou  manipular  de  forma
indevida, fraudulenta ou ilegal, ou permitir que terceiros o façam, o
sistema e/ou o equipamento utilizado nos exames laboratoriais;

10.16. Deverá fiscalizar a execução do Contrato, bem como:
10.16.1. Monitorar e receber o objeto deste Contrato, através do setor
responsável por seu acompanhamento e/ou fiscalização, em conformidade
com Inciso I e ou II do Art. 73 da Lei n° 8.666/93;

10.16.2.  Exigir  a  qualquer  tempo  da  CONTRATADA,  documentos  que
comprovem  o  correto  e  tempestivo  pagamento  de  todos  os  encargos
previdenciários e, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do objeto deste instrumento, bem como todas as qualificações
que ensejaram sua habilitação;
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10.17.  A  Contratante  ficará  responsável  pelos  equipamentos
disponibilizados  pela  Contratada,  isentando-a  de  qualquer
responsabilidade  ou  por  eventuais  danos  causados  nos  equipamentos,
perda, furto, roubo, extravio destes equipamentos. Da mesma forma nos
casos fortuitos e/ou de força maior.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto
deste instrumento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –   RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
12.1. Executado este Contrato, o seu objeto será recebido pela Comis-
são de Recebimento de Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras
‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica
subsidiariamente a modalidade Pregão:

12.1.1. PROVISORIAMENTE,  até  02  (dois)  dias  úteis,  para  efeito  de
posterior verificação da conformidade do material com a especificação
exigida;

12.1.2. DEFINITIVAMENTE, até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

12.2. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a
responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança  do  material,  nem
ético-profissional pela perfeita execução deste contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual;

12.3. Os  materiais  deverão  ser  entregues  rigorosamente  dentro  das
especificações  estabelecidas  neste  instrumento,  sendo  que  a
inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação
das penalidades contratuais;

12.4. Os  materiais  serão  recebidos  por  uma  Comissão,  que  terá  a
incumbência  de:  aferir  a  quantidade,  qualidade  e  adequação  dos
serviços e materiais entregues;
12.5.  Durante  a  vigência  do  contrato,  a  execução  do  objeto  será
acompanhada  e  fiscalizada  pelo  responsável  da  Divisão  de  Apoio  ao
Diagnóstico;

12.6. Subsidiariamente,  a  Divisão  de  Apoio  do  Diagnóstico  manterá
registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução dos
serviços,  determinando  as  medidas  necessárias  à  regularização  das
irregularidades observadas;

12.7. Sempre que tal medida tornar-se necessária, o fiscal do contrato
pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o especificado;

12.8. A certificação dos serviços caberá ao Servidor responsável pela
Unidade de Saúde na qual o serviço será prestado, o qual assinará o
Relatório Técnico emitido pela empresa contratada.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS
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13.1. No ato da assinatura deste contrato, a empresa vencedora deverá
prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato,
podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56, § 1º, da
Lei 8.666/93;

13.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor
será depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 2757, Conta-corrente
nº  8.250  –  3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado
imediatamente  na  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  –  SEMFAZ,  no
Departamento  Administrativo-financeiro,  para  lançamento  contábil,  o
respectivo comprovante do depósito em original ou cópia autenticada;

13.3.  Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança
bancária,  esta  deverá  conter  expressamente  a  cláusula  de  prazo  de
validade igual ou superior  ao  prazo  de execução deste contrato,  a
cláusula  de  atualização  financeira,  bem  como  as  cláusulas  de
imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

13.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado
ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior
deste contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

13.5.  Caso a garantia  seja  ofertada  em títulos da dívida  pública,
estes  devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante
registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo
aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

13.6.  Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  deste
contrato,  a  Contratada  ficará  obrigada,  caso  necessário,  a
providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a
modalidade que tenha escolhido.

13.7.  A  garantia  responderá  pelo  inadimplemento  das  condições
contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas
eventuais  multas  ou  penalidades  aplicadas,  podendo  ainda  reter
créditos  decorrentes  deste  contrato,  sem  prejuízo  das  demais
cominações legais e contratuais.

13.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do
valor  apresentado  como  garantia,  poderá  a  Contratante  convocar  a
empresa  Contratada  para  que  complemente  aquele  valor  inicialmente
oferecido.

13.9.  No  caso  de  rescisão  deste  contrato  determinado  por  ato
unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII
havendo  culpa  da  Contratada),  a  garantia  será  executada  para
ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizações a
ela porventura devidos, conforme  inciso III do Art. 80, da Lei n.
8.666/93.

13.10.  Quando  a  rescisão  ocorrer  pelos  motivos  relacionados  nos
incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa
da  Contratada,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da
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garantia e pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data
da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

13.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver,
será liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme
disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93,
devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento,
dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ no Departamento
Administrativo-financeiro;

13.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída,
mediante requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o va-
lor deste Contrato ajustado à época da solicitação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
contrato, serão aplicadas  as penalidades previstas nas Leis 10.520/02,
12.846/2013  e  8.666/93.  As  sanções  administrativas  serão  aplicadas
observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório.

14.1.1. Advertência;
14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total
deste Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o
fornecimento dos serviços, a contar do prazo estipulado em cada ordem
de serviço, emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993,
até o limite de 10% (Dez por cento);

14.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor deste contrato, no caso
de recusa injustificada para a assinatura do contrato;

14.1.4. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no
caso de inexecução total deste contrato, independentemente de rescisão
unilateral e demais sanções previstas em lei;

14.1.5. Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no
caso da contratada dar causa à rescisão do contrato;

14.1.6.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;

14.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

14.2. Aquele  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua
proposta, não assinar este contrato, deixar de entregar documentação
exigida no ato convocatório, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,
falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com
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o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  ato  convocatório  e  no
futuro contrato e das demais cominações legais;

14.3. As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e
serão deduzidas do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o
valor  do  faturamento  seja  insuficiente  para  cobrir  a  multa,  a
Contratada será convocada para complementação do valor homologado;

14.4. As  sanções  administrativas  previstas  neste  Termo  são
independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

14.5. No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens
acima,  será  observado  percentual  de  2%  (dois  por  cento)  quando  a
empresa contratada:

14.5.1. Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis;

14.6. A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de
interpelação  judicial  ou  extrajudicial  quando  ocorrer  às  situações
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos
artigos 79 e 80 do mencionado diploma legal;

14.7. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e
condições  estabelecidas  no  contrato,  por  parte  da  CONTRATADA,
assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante
notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal,
com  prova  de  recebimento,  sem  ônus  de  qualquer  espécie  para  a
administração.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações
estabelecidas  no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,
resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para
a execução dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

15.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para
a rescisão deste contrato:

a) O  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  inclusive  o
atraso em relação aos prazos estabelecidos;
b)  O  atraso  injustificado  na  execução  dos  serviços,  objeto  deste
contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;
c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência
civil;
d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;
e) Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
Contratada;
f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução
deste contrato, regularmente comprovada nos autos.
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15.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu
todo ou em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que
conveniente para a Administração Municipal.

15.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta
cláusula  não  afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei
8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRERROGATIVAS
16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:
a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato,
desde  que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os
direitos da CONTRATADA;
b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial,
total  ou  na  ocorrência  dos  fatos  elencados  no  art.  78  da  Lei  nº
8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente por acordo entre as partes,
desde que conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade superior.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VINCULAÇÃO
17.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital
de  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  039/2019  às  fls.__,  e  à  proposta  da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS
18.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº
8.666/93 e alterações, posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de
fato  não  contemplado  no  presente  contrato,  estas  serão  dirimidas
segundo  os  princípios  jurídicos,  aplicáveis  a  situação  fática
existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da
prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – HABILITAÇÃO
19.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a
habilitaram no certame, até o total cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
20.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para
dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO
21.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D.
O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato,
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que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas
testemunhas  que  também  os  assinam,  dele  sendo  extraídas  as  cópias
necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2019.

_____________________________________
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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