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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016

PROCESSO Nº 08.00173-00/2015

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME
DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES LABORATORIAIS – LABORATÓRIO
CENTRAL MUNICIPAL LACEM,  visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
visando atender aos estabelecimentos assistenciais da Rede Diagnóstica Municipal, conforme
especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  (modelo  de
proposta)  e  Anexo II  (termo de referência  e  seus  anexos), as  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS Dia 04/10/2016 às 09:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/10/2016 às 10:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/10/2016 às 10:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 17/10/2016, às 10:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3901-2950.
E - mail: c  pl  equipe1  @  hotmail.com
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, Subsolo.
Av: Jorge Teixeira, n°. 1146, Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820 - 116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

O  EDITAL completo  poderá  ser  obtido  pelos  interessados  na  CPL  -  SAÚDE,  em  meio
magnético, mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, de segunda a sexta-feira no
horário  das 08:00 às 14:00 horas no endereço acima, ou ainda pelo  endereço eletrônico
http://www.portovelho.ro.gov.br Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901 –
2950 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 28 de setembro de 2016.

ANTÔNIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941
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EDITAL Nº 022/2016—SRP 016/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2016
PROCESSO Nº 08.00173-00/2015

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação  Nº001/2016/GAB/SEMUSA/PMPV  de  26/01/2016, publicado  no  Diário
Oficial  do  Município  Nº5.217  de  01/06/2016,  torna  público  para  conhecimento  dos
interessados que fará realizar licitação na modalidade  PREGÃO na forma ELETRÔNICA  do
TIPO MENOR PREÇO,  Critério  de  Adjudicação  por  Lote, visando atender  à  Secretaria
Municipal de Saúde- SEMUSA, o qual será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
Decretos  Federal  nº  5.504.2005  e  7.892/2013,  pelos  Decretos  Municipal  nº  10.300  de
17.02.2006 e  13.707, de 21.11.2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições  da Lei  Federal  nº  8.666/93 (com suas posteriores alterações),  bem como Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa
Nº 147, de 7 de agosto de 2014  e demais normas regulamentares estabelecidas neste ato
convocatório, cujas propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e
seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO.

1.1.  IMPLANTAÇÃO  DE  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  E
FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE
COMODATO  PARA  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES  LABORATORIAIS  –  LABORATÓRIO
CENTRAL MUNICIPAL LACEM,  visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
visando atender aos estabelecimentos assistenciais da Rede Diagnóstica Municipal, conforme
especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  (modelo  de
proposta)  e  Anexo  II  (termo de  referência  e  seus  anexos), as  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/10/2016 às 09:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/10/2016 às 10:00 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/10/2016 às 10:00 horas;

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 17/10/2016, às 10:00 horas;

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 dos produtos/ Modelo Proposta;
b) Anexo II: Termo de Referência;
c) Anexo III: Modelo de Declaração 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: Minuta da Ata de Registro de Preços;
g) Anexo VII: Minuta de Contrato;

2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho
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2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos, a contar da data da publicação original da Ata de Registro de Preços
no Diário Oficial do Município—DOM.

2.2. Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido neste Edital  e  seus anexos,  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. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. 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.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
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”.

3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
c  plequipe1@hotmail.com  ;

3.4.  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.

3.5. 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.

3.6. Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio
magnético, na Secretaria de Municipal de Saúde - SEMUSA, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – CPL—SAÚDE, cito à rua: Av Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho -
CEP:  76.820 -  116  –  Porto  Velho  – RO ou no  site  do  Banco  do  Brasil  SA,  no  endereço
eletrônico www.licitaçoes-e.com.br ou ainda, no site da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO
no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br;

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes
da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
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, a
seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:
a) P.A: 08.31.10.302.264.2.282 – Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados
nas Unidades de Saúde com ampliação dos serviços;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho
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FONTE RECURSO: 
01.07 – Recursos do SUS

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – Material de Consumo

4.2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 9.289.481,72 (nove milhões, duzentos e
oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderá  participar  desta  licitação  toda  e  qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

5.2.  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 portal  de licitações no
endereço eletrônico  www.licitaçoes-e.com.br, devendo o interessado preencher o termo de
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 

5.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a
proponente  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas neste Edital;

5.3.1 –  As  empresas  participantes  do  procedimento  licitatório  quando  da  declaração  no
sistema de  que  cumprem todos  os  requisitos  de  habilitação  do  edital,  automaticamente,
estará, declarando, ainda o atendimento aos Anexos III, IV e V (Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo e Declaração
Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho de Menores), deste Edital.

5.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais
das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas
por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas  hipóteses
previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
d) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4.1. Por se tratar de produtos comum, no mercado, não será admitido a participação de
empresas, na condição de consórcios; 

5.5.Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo,
sem  rasuras,  emendas,  ressalvas  ou  entrelinhas,  devendo  aqueles  que  não  forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e
deverão ainda, ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas,  exclusivamente,
por  Tabelião  de  Notas,  ou  ainda,  autenticados  por  servidor  pertencente  à  Comissão
Permanente de licitação – CPL - SAÚDE, mediante apresentação e conferência dos originais.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. CONDUÇÃO DO CERTAME

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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6.1.1-  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes
atribuições:

I. Coordenar o processo licitatório;
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III. Conduzir a sessão pública na Internet;
IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório;
V. Dirigir a etapa de lances;
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII.  Receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade  competente
quando mantiver sua decisão;
VIII. Indicar o vencedor do certame;
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI.  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

6.2. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.2.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

6.2.2.  A  informação  dos  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial  do  site
www.licitacoes e  .   com.br, opção "Acesso Identificado".

6.2.3. A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Banco  do  Brasil,  provedor  do  sistema,  devidamente
justificado.

6.2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município
de Porto Velho - RO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

6.2.5.  O  credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  legal  junto  ao  sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

6.3.1.  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.

6.3.2. 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.

6.3.3. 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;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho
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6.3.4. 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;

6.3.5. 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.

7 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

7.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico
via internet,  com a divulgação das propostas de preços recebidas,  que deverão estar  em
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e
deverão consignar os dados elencados nos subitens 8.1.1 a 8.1.9, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.2 -  Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.

7.6 - 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 trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

7.7  -  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

7.8 -. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.

7.9  - 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.

7.10  -  Após  a  fase  de  lances  e/ou  negociação,  se  houver,  a  licitante  vencedora  deverá
readequar os preços unitário e total  dos  Itens,  salientando que serão desclassificadas as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários superiores ao preço de mercado atestado,
pela Administração.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Do envio eletrônico da proposta:
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8.1.1 - 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.

8.1.2- 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.

8.1.3. 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.

8.1.4-  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.1.5. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 1 (um), alguns ou
todos os Itens, objeto do presente Edital;

8.1.6 - Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos
complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o lici-
tante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes,
endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.

8.1.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos de-
correntes da operação de venda dos produtos, objeto desta licitação, tais como transporte,
mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetiva-
ção do cumprimento das obrigações inerentes ao objeto deste Pregão;

8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do
sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informa-
ções julgadas necessárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais”
do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

8.1.9 - A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante de
participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar da proposta original
reajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem
como, àquelas encaminhadas à CPL - SAÚDE por qualquer meio, dentro do prazo estabeleci-
do no item 9.4.2, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.2.1. Das Condições para aceitabilidade

8.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas, especi-
ficamente, com as seguintes condições:

8.2.3.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital, sob pena
de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declaração de inidoneidade);

8.2.4 - 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,
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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 por Item, em Real, utilizando, no máximo, 2 (duas) ca-
sas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limi-
tado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para
fins de apuração do real valor da proposta;

8.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecuti-
vos da data da sessão de abertura desta licitação.

8.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsá-
vel da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

8.2.7 – Na Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização
dos produtos ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a
marca,  modelo,  referência,  tipo  e  prazo  de  garantia  do  produto  ofertado,  observadas  as
especificações mínimas contidas neste edital.

8.2.8 – Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros  documentos  referentes  aos  produtos  licitados,  enviando-os  em  tempo  hábil,
escaneados  para  o  e-mail  c  plequipe1@hotmail.com, a  fim de  proporcionar  ao  Pregoeiro,
maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados; 

8.2.9 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos
sobre  o  produto  ofertado,  bem  como  informações  que  não  constem  em  seu  catálogo,
entretanto,  necessárias  ao  julgamento  objetivo,  conforme  especificações  do  produto
solicitado.

8.2.10 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos;

8.2.11  - Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.2.12 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos  (Especificações  Técnicas),  o  licitante
deverá obedecer às exigências editalícias.

8.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:

8.3.1  -  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.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o  de “menor preço",  sendo que as
propostas deverão conter preços unitários e totais por Lote, sob pena de desclassificação;

9.1.1  - Os preços unitários e totais referidos no item 9.1, deverão, evidentemente, estar
compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;
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9.2. Serão desclassificadas 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; que se oponha 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. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes
das dispostas neste Edital, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento ou que não atenderem aos requisitos técnicos básicos indicadas nos Anexos I e
II deste Edital.

II  -  Que  contiverem preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer  natureza  ou
descontos  não  previstos  neste  pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo
perdido;

III -  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e total dos Lotes superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado;

9.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

9.3.1. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado para o
LOTE. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os
valores obtidos na proposta inicial.

9.4. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no  SICAF deverão ser  escaneados dos originais,  os  quais  deverão
estar  assinados,  rubricados,  e  enviados  via,  correio-eletrônico,  para  o  e-mail
c  plequipe1@hotmail.com, IMEDIATAMENTE, após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

9.4.1 – Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação
citada  no  item 9.4  quando  apresentada  pela  próxima  colocada  convocada,  poderá  ser
apresentada com data contada a partir de sua convocação. 

9.4.2.  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 Comissão Permanente de Licitação – CPL - SAÚDE,  no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada conforme o
item 9.4.1, da data de sua da convocação, para a Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE situada na Av Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho –RO, em
envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2016
PROCESSO Nº 08.00173-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

9.5. 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.

9.6. Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de
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agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Prego-
eiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.5 deste Edital, com relação aos benefí-
cios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

9.8. Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as
exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou  o  lance  subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.

9.9.  Ocorrendo a situação a que se refere o item  9.8, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor;

9.10. 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. 

9.11.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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.

9.12. - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, os licitantes serão de-
clarados vencedores do certame, sendo-lhes adjudicado o objeto.

9.13. 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.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 - O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

10.1.1.  Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência  “online”,  e/ou no  Cadastro  Municipal  de  Fornecedores  do Município  de  Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

10.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao
disposto  no parágrafo  2º  do  art.  32 da  Lei  nº  8.666/93,  conforme modelo  constante  no
Anexo IV deste Edital.

10.1.3.  Declaração  de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B.,
Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital.

10.1.4  - 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 10.1.2 e 10.1.3 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:
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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 SINTEGRA);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) 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;

e) 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;

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

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) 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 Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação sob pena de desclassificação:

10.4.2 Registro  Oficial  dos  Produtos  e  Equipamentos  ofertados,  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
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10.4.3 Certidão  de  Registro  e  quitação  com  o  Conselho  Regional  de  Farmácia  e/ou
Biomedicina,  relativos  à  empresa  e  seus  responsáveis  técnicos  com  vínculo  comprovado
através de carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço com prazo vigente;

10.4.4 Deverá apresentar Alvará de Funcionamento, Inspeção Sanitária, Vistoria do Corpo de
Bombeiros.

10.4.5 Declaração, sob as penas da Lei, de que a empresa não foi declarada inidônea, bem
como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações, junto
aos  órgãos  da  Administração  Pública,  direta  e  indireta  em virtude  de  contratos  firmados
anteriormente. Declarando ainda, que não há nenhum fato impeditivo da sua participação na
presente licitação;

10.4.6 Declaração  expressa  da  proponente  da  relação  dos  equipamentos  que  serão
disponibilizados  para  a  realização  de  exames  contratados,  com  informação  de  marca,
fabricante, conforme características previstas no item 9.5.1;

10.4.7 Declaração  que  se  compromete  a  instalar  sistema  de  gerenciamento  laboratorial
(interfaceamento compatível com os equipamentos ofertados).

10.4.8.  Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  fornecimento  emitido  por  pessoa  jurídica  de
direito público ou privado, comprovando a execução dos serviços pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto em licitação. 

a) Entende-se por pertinente e compatível em   características o(s) atestado(s) que em
sua individualidade ou soma de atestados,  contemplem a parcela  de maior  relevância  do
serviço(s)/fornecimento objeto desta licitação.

b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidades, o(s)  atestado(s) que em
sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido
os  serviços/fornecimentos  dos  atestados  prestados  no  mesmo período),  comprove  que  a
empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no
objeto deste termo com pelo menos, 30% do quantitativo previsto neste Termo.

c)  Entende-se por  pertinente e compatível  em prazo o(s)  atestado(s) que em sua
individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços/fornecimentos  dos  atestados  prestados  no  mesmo  período),  comprove  que  a
empresa presta ou prestou satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no
objeto deste termo, pelo período mínimo, 30% da vigência proposta.

10.5 – Da Qualificação Econômica—Financeira

10.5.1.  As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras
do último exercício social já exigível e apresentado 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;

10.5.2.1. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED. A Autenticação dos livros contábeis digitais será
comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensando a autenticação de que
trata o art. 39 da Lei nº 8.934, conforme designa art. 1º do Decreto nº 8.683/2016.
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10.5.2.2.  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;

10.5.2.3. As  exigências  constantes  nos  subitens  10.5.2  e  10.5.2.1,  não  afastam  a
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
devidamente registrados no prazo da Lei, observado ainda o disposto do Art. 1.186, inciso II,
do Código Civil Brasileiro;

10.5.3  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 registrada ou autenticada 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 ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.

10.5.4 - 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

10.5.5.  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.

10.5.6.  A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1  (um), em qualquer dos
índices constantes do subitem 10.5.5 deste Edital, deverá comprovar capital social registrado
ou  patrimônio líquido  mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de
acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.7 Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (Falência e Concordata),
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, limitada a 90 (noventa) dias a
partir da data de expedição.
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10.6. Disposições Gerais da Habilitação

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não apresentarem quaisquer  dos  documentos
listados  neste  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 suas alterações pela lei
Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, 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 “b” 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/SEMAD. 

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;

10.6.4. A  documentação  deverá  ser  apresentada  em  original  ou  por  meio  de  qualquer
processo  de  fotocópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de  Notas  ou  Servidor  da
Comissão Permanente de Licitação – CPL – SAÚDE, 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  irá,  participar  do  presente  certame e,  preferencialmente,  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 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, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em que  a  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. (Redação dada ao
Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006 pela Lei Complementar Nº 147/ 2014);
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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,  para
assinatura do contrato.

11. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até 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
Eletrônico;

11.1.1. Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até vinte e quatro
(24) horas;

11.1.2. Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências dela
decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame;

11.2. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema,  manifestar  sua  intenção  de
recorrer,  sendo-lhe(s)  concedido  prazo  de  03 (três) dias  para  apresentar  as  razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  dos  seus
interesses; 

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

11.2.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

11.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

11.4. 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;

11.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito
sem  objeção,  venha  a  apontar,  depois  da  abertura  das  propostas  de  preços,  falhas  ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

11.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE,  localizada  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde-SEMUSA,  cito  à  Av.  Jorge
Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-116, Porto Velho/RO, em dias úteis,
no horário de 08:00 às 14:00 horas, ou ainda, remetidos via correio eletrônico para o e-
mail:  cplequipe1@hotmail.com,  respeitados  os  prazos  inicialmente  definidos  neste
instrumento,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos  encaminhando  a  autoridade
competente quando mantiver sua decisão.

11.7 –  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 que será atualizado a cada nova etapa constante neste edital.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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12.1. Da adjudicação, homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço.

12.1.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  terá  prazo  de  validade  de  12  (doze)  meses
consecutivos, a contar da data de publicação no DOM.

12.1.2.  Inexistindo manifestação recursal,  o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.3. Decididos os recursos e constatado 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;

12.1.4. 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.

12.1.5. 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.

12.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, 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 do devido processo legal e da
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e
das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante o Município.

12.1.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada a vantagem. Para tanto,
os  interessados  deverão  entrar  em  contato  com  o  Departamento  Administrativo  –
DA/SEMUSA, pelo telefone (69) 3901-2941.

12.1.8- Caberá à Detentora 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;

12.1.9- As aquisições ou contratações adicionais  a que se refere o subitem 12.1.7 deste
Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.1.9.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao  quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;
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12.1.10. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
no Diário Oficial do Município - DOM, ficando disponibilizados durante toda a vigência da
Ata de Registro de Preços.

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

12.1.12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

12.1.13. 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 produtos  por  todo  período  de  vigência  da  Ata,  sem requerer  reequilíbrio  dos
preços fora do prazo ou condições estabelecidos no Decreto Municipal nº 13.707/2014 art. 34,
§ 2º.

12.1.14.  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.

12.1.15. O disposto no item 12.1.14 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. 

12.1.16. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  afirmar  as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição  pretendida,  sendo  assegurado  ao  Detentor  do  Registro  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições,

12.2. DO PREÇO REGISTRADO

12.2.1. 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  reequilíbrio,  conforme  os  artigos  35  e  36  do  Decreto  nº  13.707/2014,  sempre
obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

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

12.3. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

12.3.1. 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 -  Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites
encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como
alteração posterior;

II -  Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata
não aceita  reduzir  seu preço ao valor  de mercado,  devendo,  neste  caso,  ser  liberado do
compromisso  assumido,  para  a  convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidades de negociação;
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III  -  Se  no  caso  do  inciso  II,  a  negociação  frustrada  se  estender  a  todos  os  demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo nenhum deles reduzido o preço do produto ao
patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação
desejada por meio de outro certame licitatório regular.

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

13.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma
a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

13.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  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 produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

13.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

13.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação  designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

13.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas neste ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

13.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

13.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

13.8.  No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro,
poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

13.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

14. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

14.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de
qualquer forma, o objeto licitado;

15. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, deste edital ou das leis
aplicáveis ao caso;
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II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento do registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

15.3.  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;

15.4. 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;

15.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
data.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1- Acompanhar, Fiscalizar, Conferir e Avaliar o objeto do Termo de Referência Anexo II do
edital,  através  de  representantes  designados  pela  SEMUSA (Comissão  de  Recebimento  e
Comissão de Certificação); 

16.2  Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

16.3 Não permitir que outrem execute o objeto do presente Termo de Referência;

16.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

16.5 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do Termo de
Referência, ficando a contratada sujeita a sanções cabíveis;

16.6 A  CONTRATANTE  por  meio  de  comissão  de  Certificação,  motivará  a  apuração  de
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da contratada;

16.7- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

16.8 Fornecer espaço físico adequado necessário ao funcionamento do serviço a ser ofertado
pela  CONTRATADA,  neste  local  deve  conter  área  física  suficiente  para  instalação  dos
equipamentos, rede elétrica, rede hidráulica adequada, assim como, rede de conexão para
acesso contínuo ao link da contratada.

16.9 Ao Secretáro Municipal de Saúde, designar, dando publicidade (portaria publicada no
Diário Oficial do Município – DOM):

19.9.1 GESTOR DO CONTRATO  e suas competências (preferencialmente de nível superior),
como prevê a lei Federal nº 8.666/93 em seu Art.67.
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16.9.2 FISCAL DO CONTRATO e suas atribuições (preferencialmente de nível superior), como
prevê a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 67.

16.9.3 COMISSÃO DE RECEBIMENTO, SUPERVISÃO E CONTROLE, de cunho multidisciplinar e
profissional,  com  objetivo  de  gerenciar  e  supervisionar  as  atividades  prestadas  pela
contratada, objetivando subsidiar a DAD.
16.10 Informar à CONTRATADA, nomes e telefones dos responsáveis técnicos dos laboratórios
municipais.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas per-
tinentes, bem como, as previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obri-
gações da Detentora:

17.2. Entregar os Produtos constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital em até
30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

17.3. O  Material  deverá  tender  as  normas  do  Ministério  da  Saúde/Vigilância  Sanitária  e
demais  legislações  vigentes,  no que  concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,  embalagem
esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrado na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei Nº
6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

17.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

17.5. A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas ex-
tras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos
seus empregados, resultantes da entrega do produto solicitado;

17.6. Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio
Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para
todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante)

17.7. Emitida Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número do Processo, da Nota de Em-
penho, o nome e número do Banco, Agência e Número da Conta-corrente da CONTRATADA
onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em
Favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
05.903.125/0001-45, Situada na rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-
000 Porto Velho/RO;

17.8 A CONTRATADA deverá comunicar a divisão responsável pela solicitação dos produtos,
no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os mo-
tivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito, sob pena de sanções administrativas;
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17.9 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contra-
to, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está obrigada a cumprir, sem prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE;

17.10. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de
preço, prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação,
quantidade por embalagem e procedência do produto;

17.11. Por ocasião do recebimento Provisório ou definitivo, caso seja detectado que os mate-
riais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus
anexos, poderá a Administração rejeitá-la, integralmente ou em parte, obrigando-se a empre-
sa CONTRATADA a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

17.12 Todos os produtos deverão se entregues lacrados e na embalagem do fabricante, ocor-
rendo a entrega dos produtos fora do prazo de validade estipulado neste pedido, o fornecedor
será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem qualquer ônus para o CON-
TRATANTE;

17.13.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se
fizerem na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal
13.707/2014;

17.14. Toda e qualquer entrega dos produtos fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

17.15. O Presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir, re-
mover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame
em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados  na  sua  fabricação,  de  acordo  com  o  que  determina  o  artigo  nº  69  da  Lei
8.666/93.

17.16 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;

17.17 Garantir  a  não  paralisação  dos  serviços  contratados  por  motivos  de  falta  de
insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. A CONTRATADA deverá ter recursos
sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade;

17.18 Garantir na forma de fornecimento os equipamentos, insumos e reagentes necessários
à realização de todos os exames e que todos os processos possam ser acompanhados pelos
supervisores da unidade, ou outros técnicos da área.

17.19 Apresentar à direção relação atualizada dos seus servidores que executarão serviços na
unidade. Em caso de substituição de urgência, tal fato deve ser notificado ao coordenador de
equipe imediatamente;

17.20 Nomear  e  apresentar  o  Responsável  Técnico  pelo  Contrato,  a  fim  de  garantir  os
esclarecimentos e justificativas que sejam solicitadas pelo gestor do contrato e comitê gestor;
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17.21 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em suas instalações,
tão logo sejam detectadas;

17.22 Permitir que os serviços executados sejam supervisionados por técnicos e auditores
designados pela CONTRATANTE;

17.23 Responsabilizar-se por eventuais omissões praticadas por seus prepostos envolvidos
direta ou indiretamente nos serviços como previsto no Código de Defesa do Consumidor –
CDC, tomando as providências necessárias para o cumprimento fiel do contrato.

17.24 Informar mensalmente à DAD/SEMUSA, através do Gestor do Contrato, por escrito, os
eventuais problemas entre o LABORATÓRIO CENTRAL e a CONTRATADA que porventura tenha
ocorrido.

18- DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO:

18.1- DA VIGÊNCIA

18.1.1 –  O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

18.2- DO REAJUSTE

18.2.1 – O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente;

19. DO SERVIÇO, PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS.

19.1 A  Execução  dos  Serviços  será  conforme  prevê  o  Anexo  II  deste  edital  (Termo  de
Referência) dos itens 8 à 12.

19.2 A empresa deverá entregar os reagentes e insumos necessários conforme solicitação da
DAD/SEMUSA, dentro dos quantitativos estipulados e estimados dentro do edital e no prazo
de até 30 dias após a emissão da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado Central da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito a Avenida Governador Jorge Teixeira
1146 Nova Porto Velho (acesso pela Rua Miguel Chakian), em horário comercial,
devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio (como previsto
no item 8.11 do Termo de Referência), sem ônus de frete para a SEMUSA e acompanhados
das respectivas Notas Fiscais.

19.3 Nas notas fiscais deverão conter: descritivo do produto, apresentação do produto, lote
de fabricação, prazo de validade e demais informações pertinentes ao objeto a ser entregue.

19.4 Após a instalação dos equipamentos pela CONTRATADA, a SEMUSA através da DAD,
submeterá os mesmos a avaliação técnica para aferição quanto às especificações constantes
nos anexos e proposta.

19.5 As verificações serão realizadas a critério desta SEMUSA no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, sendo recebido:

19.6.1 Provisoriamente,  pelo  responsável  quanto  ao  recebimento  do  material  no
Almoxarifado Central, para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto
com especificação  constante  neste  Termo  de  Referência,  mediante  termo  circunstanciado
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assinados  pelas  partes,  ao  qual  deverá  comunicar  em  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  o
recebimento a DAD;

19.6.2 Definitivamente,  pela  DAD,  após  comprovação  de  conformidade,  apresentação,
características e quantidade do objeto com as especificações constantes do edital, proposta do
licitante vendedor e Nota de Empenho;

19.6.3 Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, anexos e Notas de
Empenho;

19.7 No caso de constatada divergência entre o(s) equipamentos e insumos entregue(s) e
o(s) especificado(s) na proposta e nos anexos deste termo, a adjudicatária deverá substituir
o(s) mesmo(s) em, no máximo, 03 (três) dias corridos, contados a partir da comunicação da
recusa.

19.8  Fica terminantemente vedado ao licitante contratado entregar os produtos que sejam
usados, reservando-se ao Município de Porto Velho/RO o direito de recusar qualquer item que
apresente tais características;

19.8.1. O prazo para entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
da data do recebimento de cada Nota de Empenho;

19.8.2 Na entrega do produto deverá ser observado o controle de qualidade de 1ª (primeira)
ordem, também denominado macroscópico. Neste controle, serão observados os seguintes
aspectos:  identificação  do(s)  lote(s),  prazo  de  validade  do(s)  produto(s),  condições  de
embalagem protetora, observação da presença de precipitados, observação do cumprimento
das  especificações  legais  exigidas  para  os  rótulos,  verificação  da  existência  de  bula,
observação  dos  aspectos  físicos  dos  produtos  quanto  possível  (cor,  odor,  uniformidade,
textura, integridade), presença de corpos estranhos, limpidez, turbidez, vazamento(s) entre
outros;

19.9 Para  a  entrega  dos  produtos  a  empresa  deverá  apresentar,  além  das  exigências
constantes do edital da licitação, as seguintes:

19.9.1 Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra
terminologia empregada para identificar que o produto seja provenientes de reutilização de
material;

19.9.2 Os produtos deverão atender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e
demais legislações vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem,
esterilização dos produtos quando indicado;

19.9.3 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do produto, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

19.10 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA Anexo II deste Edital;
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19.11  O prazo de validade mínimo aceitável dos produtos  deverá ser equivalente a 12
(doze) meses consecutivos, contados da data de entrega dos produtos no almoxarifado da
SEMUSA.

19.12 A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as
embalagens, produtos variados, bem com todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e
terá início da data de recebimento definitivo, sem ônus adicional para a SEMUSA/RO;

19.13 Os Produtos recusados pelo contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação, correndo por
conta do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados;

19.13.1 Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desa-
cordo ou conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo I deste Edital;

19.14 O não atendimento do prazo fixado do item 19.1.1 implicará em pena de rescisão do
termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do futuro contratado,
com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela
contratação;

19.15 Feita à entrega pela futura contratada, o contratante por intermédio da Comissão de
Recebimento, realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os exames necessários
para aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especi-
ficações estabelecidas no Anexo I deste Edital;

19.16 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especifi-
cações do Anexo I deste Edital, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em par-
te, obrigando-se a futura contratada providenciar a substituição dos produtos não aceito, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

20. DO PAGAMENTO

20.1 - Após o RECEBIMENTO dos PRODUTOS, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

20.2 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, efetuará o pagamento em até 10 (dez)
úteis contados da data da liquidação da despesa, e, ainda:

20.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

20.4- É condição 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 verificadas nos sítios eletrônicos.

20.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
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Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

21- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento  convocatório  ou
condições  previstas  no  Termo  Referência  (Anexo  II)  deste  edital,  serão  aplicadas  as
penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos
artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

21.1.2- Advertência;

21.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o(s) produto(s) a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

21.1.4- 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 produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

21.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

21.1.6- 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;

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

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

21.1.9- 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;

21.2- 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
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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;

21.3- 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;

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

21.5- 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:

21.5.1- Recusar-se a fornecer os produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

21.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

21.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

21.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

21.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

21.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

21.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

21.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou  de  quaisquer  outros  documentos,  ressalvado  o  disposto  na  Lei  Complementar
123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014,
que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

22.2. A SEMUSA, 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 29 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

22.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste
Edital;
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22.4.  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;

22.5.  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(a) pregoeiro(a) em contrário.

22.6. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde -
SEMUSA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

22.8.  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.

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

22.10. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria
Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  tudo  de  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

22.11 –  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;

23. DO FORO

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

Porto Velho/RO, 28 de setembro de 2016.

ANTÔNIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00173-00/2015
DATA: ___/______/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

ÍTEM LOTE 1 Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 HEMOGRAMA COMPLETO UND 381.875
2 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS UND 3.156

Total

ÍTEM Lote 2 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO UND 240

2 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO UND 42.024

3 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ÁCIDA UND 1.488

4 DOSAGEM DE AMILASE UND 4.680

5 DOSAGEM DE BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES UND 7.044

6 DOSAGEM DE CÁLCIO UND 11.205

7 DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL UND 288

8 DOSAGEM DE CLORETOS UND 4.392

9 DOSAGEM COLESTEROL HDL UND 84.816

10 DOSAGEM COLESTEROL LDL UND 84.444

11 DOSAGEM COLESTEROL TOTAL UND 86.052

12 DOSAGEM DE CREATININA UND 72.720

13 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) UND 4.500

14 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB UND 1.800

15 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH) UND 2.928

16 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO UND 4.776

17 DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA TOTAL* UND 1.800

18 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA UND 7.056

19 DOSAGEM DE FÓSFORO UND 1.680

20 DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT) UND 9.900

21 DOSAGEM DE GLICOSE UND 122.760

22 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICADA UND 15.322

23 DOSAGEM DE LACTATO UND 3.016

24 DOSAGEM DE LIPASE UND 2.952

25 DOSAGEM DE MAGNÉSIO UND 5.412

26 DOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIA NA URINA 24 HORAS UND 736

27 DOSAGEM DE POTÁSSIO UND 17.448

28 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES UND 4.968
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29 PROTEINÚRIA DE 24 HORAS UND 1.769

30 DOSAGEM DE SÓDIO UND 15.000

31 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE  GLUTÂMICO  OXALACÉTICA (TGO)  OU
ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST) UND 65.280

32 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE  GLUTÂMICO  PIRÚVICA  (TGP)  OU
ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT) UND 65.280

33 DOSAGEM DE TRANSFERRINA UND 144

34 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS UND 85.920

35 DOSAGEM DE URÉIA UND 65.532

36 CLEARANCE DE CREATININA UND 276

37 CLEARANCE DE FOSFATO* UND 800

38 CLEARANCE DE URÉIA UND 13

39 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA UND 1.500

40 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) UND 1.128

41 DOSAGEM DE FERRITINA UND 3.966

42 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS UND 900

43 DOSAGEM DE URÉIA UND 900

Total

ÍTEM Lote 3 Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 ANTI HIV 1 E 2 UND 33.312

2 ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) UND 900

3 BETA HCG QUANTITATIVO UND 13.250

4 CHAGAS UND 1.044

5 ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGG UND 2.604

6 ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGM UND 2.652

7 HBSAG UND 34.584

8 ANTI-HAV IGM UND 1.944

9 ANTI-HAV TOTAL UND 1.920

10 ANTI-HBE TOTAL UND 939

11 ANTI-HBC IGG UND 5.916

12 ANTI-HBC IGM UND 4.824

13 ANTICORPOS ANTI-HBS UND 12.384

14 HBE AG UND 1.164

15 ANTI-HCV UND 24.288

16 RUBÉOLA IGG UND 10.500

17 RUBÉOLA IGM UND 10.421

18 TOXOPLASMOSE IGG UND 15.240

19 TOXOPLASMOSE IGM UND 15.228

20 TOXOPLASMOSE AVIDEZ UND 158

21 SÍFILIS IGG UND 723

22 ESTRADIOL UND 3.084

23 HORM FOLÍCULO ESTIMULANTE – FSH UND 6.192

24 HORM LUTEINIZANTE – LH UND 4.968

25 HORM TIREOESTIMULANTE – TSH UND 30.000

26 PROGESTERONA UND 2.100

27 PROLACTINA UND 2.136

28 PSA TOTAL UND 14,028

29 PSA LIVRE UND  10.176
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30 T3 TOTAL UND 3.360

31 T3 LIVRE UND 7.560

32 T4 TOTAL UND 26.172

33 T4 LIVRE UND 4.860

34 TESTOSTERONA UND 1.488

35 HORM DO CRESCIMENTO – HGH UND 900

36 SOMATOMEDINA C UND 900

37 VITAMINA D (25 HIDROXIVITAMINA D) UND 900

38 ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINAS UND 900

39 ANTICORPOS ANTI-TPO UND 900

40 DOSAGEM DE FERRITINA UND 3.090

41 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINAS UND 900

Total

ÍTEM Lote 4 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 GASOMETRIA (pH, pO2, pCO2, Bicarbonato, AS2) UND 900
Total

ÍTEM Lote 5 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos 

1

Testes  para  IDENTIFICAÇÃO  BACTERIANA,  em  equipamento  totalmente
automatizado¹, com realização de  antibiograma e resultados expressos em
Concentração Inibitória  Mínima (MIC)²  para  bactérias  fermentadoras  e  não
fermentadoras, Fastidiosas, Anaeróbicas, Gram negativas, Gram positivas e
leveduras³. 

UND 9.600

Total

ÍTEM Lote 6 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 HEMOCULTURA em equipamento automatizado (somente qualitativo) UND 1.006
Total

ÍTEM Lote 7 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 ANALISE  DE  CARACTERES  FÍSICOS,  ELEMENTOS  E  SEDIMENTO  DA
URINA UND 103.356

Total
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ÍTEM Lote 8 Und Quant
Valor

Unitário
Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP) UND 6.120

2 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA
(TTPA) UND 3.804

Total

ÍTEM Lote 9 Und Quant Valor
Unitário

Valor
Total

Descrição dos Produtos

1 TROPONINA T UND 900
Total

*Os produtos atenderão as unidades de acordo com as condições previstas no Anexo I, observado ainda,
as demais condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constantes neste Edital).  Os Lotes
distribuídos conforme Anexo II do Edital.

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO II DO EDITAL

 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2015

1. DO OBJETO

1.1 Constitui  objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA o registro de preço para
Aquisição  de  Reagentes  Específicos  para  realização  de  testes  a  serem  executados  no
Laboratório  Central  Municipal  –  LACEM,  com  cessão  de  equipamentos  automatizados,  em
regime de comodato, visando atender aos estabelecimentos assistenciais da Rede Diagnóstica
Municipal, componente do SUS, nos setores de bioquímica, coagulação, hematologia, hormônios,
microbiologia (incluindo hemoculturas),  imunologia (sorologia),  Urinálise e Gasometria  (sendo
que a gasometria somente para estabelecimentos que tenham leitos e unidades de urgência e
emergência); com fornecimento total de todos os materiais, insumos e serviços necessários a sua
boa execução, a serem gerenciados pela Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD, Departamento
de Média e Alta Complexidade – DEMAC. 

2. DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Laboratório Central Municipal instalado provisoriamente na Policlínica Rafael Vaz e Silva.
2. Laboratório  de  Microbiologia  instalado  provisoriamente  no  Centro  de  Especialidades

Médicas.
3. Laboratório da Maternidade Municipal Mãe Esperança.
4. Laboratório da Policlínica Ana Adelaide.
5. Laboratório da Policlínica José Adelino.
6. Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento – Zona Leste.
7. Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento – Zona Sul.
8. Centralização de Hematologia instalado provisoriamente na Policlínica Rafael Vaz e Silva.

3. DOS RECURSOS

Projeto Atividade: 08.31.10.302.264.2.282 – Manutenção da Rede Diagnóstica 
laboratorial instalados nas Unidades de Saúde com a 
ampliação dos serviços.

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte: 01.07 – Recursos do Tesouro / SUS.

4. JUSTIFICATIVA

A  pretensa  contratação,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  justifica-se  pela
necessidade  de  desenvolvimento  das  ações  continuadas  para  a  promoção  das  atividades
pertinentes,  visando  a  maximização  dos  recursos  previstos  em  relação  aos  objetivos
programados,  consideradas  as  diretrizes  e  metas  definidas  nas  ferramentas  de  gestão
aprovadas.

Justifica-se também pela prioridade e pelos compromissos assumidos pela Divisão de
Apoio ao Diagnóstico – DAD, com o fortalecimento dos atendimentos em toda a rede municipal
de laboratório Zona Urbana e suporte a Zona Rural (Programa de Saúde da Família – PSF),
apoiando a Estruturação e Qualificação dos exames realizados no Laboratório Central Municipal
(instalado provisoriamente na Policlínica Rafael Vaz e Silva), Maternidade Municipal, Policlínicas
e Unidades de Pronto Atendimento – UPA's. 
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No  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  a  implantação  e  o  funcionamento  dos
laboratórios  clínicos  municipais  deve  se  inserir  em um  processo  de  planejamento  global  do
conjunto de ações e serviços de saúde, de forma coerente com o modelo assistencial adotado. O
planejamento dos serviços de apoio diagnóstico deve ser orientado pelos princípios e diretrizes
do SUS. Desta forma, no que diz respeito aos serviços laboratoriais, deve-se buscar garantir: a
universalidade e oportunidade de acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários,
a integralidade da atenção, a equidade na alocação de recursos e no acesso e a subordinação
das diretrizes de política para essa área ao controle social.

Quanto  à  organização  dos  serviços  laboratoriais,  esta  deve  ser  coerente  com  as
diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização, reconhecendo o caráter de apoio
das atividades de laboratório para a resolutividade da atenção, seja no âmbito das ações de
promoção da saúde, da atuação de equipes de Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia de
Saúde da Família e Programa de Saúde da Família (PSF), nos postos de saúde, policlínicas, nos
ambulatórios especializados e hospitais de vários níveis de complexidade.

Por outro lado, o tipo de atividade desenvolvida pelos laboratórios clínicos apresenta
especificidades que interferem no funcionamento e organização desses serviços. Cabe destacar
a incorporação acelerada de novas tecnologias que vem ocorrendo nessa área, os interesses de
mercado relacionados à comercialização de insumos e equipamentos e aspectos da formação
dos profissionais de saúde, que afetam a frequência e os critérios de solicitação de exames de
patologia clínica. Essas e outras variáveis destacam a importância da realização de planejamento
e de regulação da oferta, de forma a adequá-la às necessidades de saúde da população.

A falta de planejamento nos serviços de patologia clínica pode resultar na ociosidade
acentuada dos aparelhos, ausência de controle de qualidade, precário controle de almoxarifado,
solicitação  desnecessária  de  exames,  desperdício  de  material,  utilização  de  técnicas
ultrapassadas e despreparo dos profissionais, o que pode levar a serviços de alto custo, baixa
produtividade e baixa confiabilidade. Neste sentido, a busca de maior confiabilidade dos exames
e economia de escala vem requerendo novos caminhos para a estruturação da rede de serviços
laboratoriais.  A  organização  dos  serviços  de  patologia  clínica  deve  ser  norteada  pela
preocupação em resgatar a fidedignidade dos resultados, com baixos custos (ou minimizando
estes)  e  padrões  de  qualidade,  mediante  a  otimização  de  recursos  humanos,  materiais  e
equipamentos, visando contribuir para a melhor qualidade da assistência. 

Entre  as  condições  fundamentais  para  que  os  serviços  laboratoriais  cumpram
adequadamente o seu papel:  a  identificação da população de abrangência e do conjunto de
ações necessárias, a ser ofertado; a adoção da tecnologia mais pertinente para os diferentes
tipos  de  exame,  em  cada  situação  específica;  boa  qualificação  técnica  dos  profissionais;
condições  estruturais  de  trabalho  adequadas;  a  segurança  de  resultados  fidedignos;  custos
aceitáveis, que considerem ganhos de escala; a integração e cooperação com os profissionais de
saúde e com a rede de serviços na qual os laboratórios estão inseridos.

O  estabelecimento  de  diretrizes  para  a  organização  da  rede  laboratorial  é
particularmente  importante  à  medida  que  os  exames  de  laboratório  estão  entre  os  mais
necessários e realizados no apoio diagnóstico à prática clínica, com repercussões importantes
em termos de cuidados aos pacientes, impacto na saúde e custos para o sistema de saúde. Além
disso, a organização desses serviços representa uma tarefa complexa, por exigir a combinação
de tecnologias diversificadas e a sua adaptação às características locais, no que diz respeito aos
aspectos sociodemográficos, epidemiológicos, sanitários, econômicos, entre outros. 

Com a construção do Laboratório Central Municipal – LACEM agregará maior agilidade e
precisão  nas  análises  realizadas,  centralizando  todos  os  setores  laboratoriais,  otimizando
recursos e melhorando o gerenciamento do serviço, hoje fragmentado como mostra o item 2
deste Edital.

As  especialidades  de  análises  clínicas  também  estão  inseridas  neste  contexto:  A
aquisição através de registro de preço dos seguintes insumos diagnóstico em microbiologia /
hemocultura  justifica-se  pela  necessidade  de  realização  de  Urocultura  com  Teste  de
Sensibilidade a Antimicrobianos – TSA, preconizados pelo Ministério da Saúde – MS para a Rede
Cegonha  no  Manual  Prático  da  Rede  Cegonha,  a  serem  realizados  em  gestantes  a  cada
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trimestre, financiados pelo SISPRENATAL (Art.  3,  inciso III;  Art  7,  inciso I,  alínea “d”;  Art.  10,
inciso I, alínea “a”, Portaria 1,459/2011 MS).

A Gasometria  necessária ao monitoramento de gases sanguíneos (mede o pH e os
níveis  de oxigênio  e  gás carbônico no sangue de uma artéria)  em Unidades de Urgência  e
Emergência e Maternidade Municipal para pacientes em observação como exame diagnóstico
complementar, como previsto no Manual de Apoio aos Gestores do SUS – Organização da Rede
de Laboratórios Clínicos do MS, exames do Anexo I – Classificação de Exames Laboratoriais,
Grupo B, Bioquímica II, Media Complexidade II.

A Troponina T é caracterizada como marcador bioquímico, específico e sensível, para o
diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio, inserida na Portaria nº 66 de 2401/2012 que aprova
a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio e o Protocolo de Síndromes Coronarianas
Agudas, principalmente para Média e Alta Complexidade em suas Unidades de Saúde. É exame
diagnóstico  complementar  componente  do  protocolo  municipal  para  infarto  e  dor  torácica,
preconizados  pelo  MS  e  amplamente  utilizados  nos  protocolos  internacionais  de  ACLS  –
Advanced Cardiovascular Life Support, Suporte Cardiovascular Avançado.

Exames  Bioquímicos,  Hematológicos  e  Urinálises  são  incluídos  na  rotina  comum
laboratorial. Os exames sorológicos / hormonais preconizados nos protocolos, portarias e normas
técnicas  de  programas  como  DST/AIDS,  hepatites,  Rede  Cegonha,  Patologias  Hormonais  e
outros.

A  Hemostasia  se  torna  necessária  em  virtude  dos  exames  pré-operatórios  e
Coagulopatias  Hereditárias,  Plaquetopatias  e  demais  patologias,  referenciados no Manual  de
Diagnóstico Laboratorial das Coagulopatias Hereditárias e Plaquetopatias e baseadas na Portaria
nº 1.880 de 03/09/2012 MS.

Considerando que os modernos recursos tecnológicos de apoio ao diagnóstico vieram
proporcionar ao médico todos os meios necessários para um diagnóstico preciso;

Considerando que as tecnologias de apoio ao diagnóstico trouxeram maior segurança ao
médico e o apoio necessário para tomada de decisões importantes no tocante à conduta e ao
tratamento, seja nos casos de urgência, seja nas doenças crônicas, mudaram a face da medicina
e que hoje não existe a menor possibilidade de exercer a medicina sem estes recursos e que os
exames laboratoriais, por exemplo, tornaram-se um instrumento de extrema relevância na prática
da  medicina  moderna,  como  componente   importante,   senão   o   mais   importante,   das
tecnologias de apoio ao diagnóstico; 

Considerando a necessidade de eficácia e eficiência nos estabelecimentos de saúde
desta Capital, na prática da assistência em saúde em respostas rápidas da gestão desse recurso
de apoio  diagnóstico,  minimizando ainda mais  o tempo de permanência e/ou reabilitação do
paciente pelo uso correto da terapêutica ou até mesmo evitando-se a possibilidade de óbitos; 

Considerando a redução do custo operacional da aquisição e manutenção contínua dos
equipamentos laboratoriais,  cada vez mais modernos e automatizados, ao lançarmos mão da
contratação de empresas especializadas em fornecimento de reagentes para a realização de
exames laboratoriais com a cessão de equipamentos e insumos para sua execução, a Divisão de
Apoio ao Diagnóstico – DAD desta  SEMUSA otimizará a aplicação do recurso disponível para
esse fim; 

Considerando que a centralização de exames permite maior economia de escala do que
a  pulverização  de  laboratórios,  ao  propiciar  a  otimização  de  bens  móveis,  equipamentos,
infraestrutura, material de consumo, recursos humanos, entre outros.

Considerando ainda que a contratação dos serviços técnicos laboratoriais dentro dos
valores da tabela de procedimentos SUS, conforme anexo Il, contemplados no teto de Média e
Alta  Complexidade   –  MAC  do  estado  possibilitará  investimentos  do  recurso  municipal  na
modernização de novas tecnologias para a saúde;

Considerando que  os  valores  a  serem praticados são  os  dispostos  na Tabela  SUS,
disponíveis  no  SIGTAP(www.sigtap.datasus.gov.br),  de  acordo  com  a  Portaria  Ministerial  nº
156/94 e suas atualizações, conjuntamente a Lei Federal nº 8.080/90, para os procedimentos
laboratoriais solicitados pela SEMUSA e, por se tratar de legislação federal, já demonstram por si
a vantajosidade para a administração pública na sua aplicação, dispensando cotações de preços
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citados nos arts. 7º, § 2º, inciso III, Art. 43, incisos IV e V, da Lei 8.666/1993 dando celeridade ao
trâmite e procedimentos processuais.

Baseando-nos  nas  considerações  acima,  e  fortalecidos  na  Portaria  Ministerial  nº
1.101/2002 onde os percentuais recomendados em Patologia Clínicos de 30% a 50% devem ser
empregados pelos gestores que disponibilizam para a população, todos ou quase todos os tipos
de exames laboratoriais (grupo 11) da tabela do SIA-SUS, acreditamos ser de extrema relevância
para a gestão da saúde no município, a aquisição destes insumos laboratoriais, em conformidade
com a legislação em vigor. 

5. JUSTIFICATIVA DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1 O quantitativo e a especificação dos Insumos Reagentes descritos nos documentos
que compõem o processo são baseados nas Recomendações do Ministério da Saúde – MS em
seu Manual de Apoio aos Gestores do SUS: Organização da Rede de Laboratórios Clínicos com
vistas a assegurar a prestação satisfatória e padronização dos serviços.

5.2 As especificações descritas são as necessárias para atender a eficácia e eficiência e
especificidades de caráter estritamente técnico, bem como ao interesse público, sem, contudo,
violar  os  princípios  que  regem  a  Administração  Pública,  buscando  resguardar  o  caráter
competitivo do certame, pois abstivemo-nos de especificar os insumos reagentes de forma a não
indicar  preferência  por  marca,  não  fazendo  constar  características  e  especificações  que
direcionam o objeto a determinado fabricante ou marca. 

5.3 Desta forma, entendemos tratar-se de exigências compatíveis à perfeita satisfação
das  necessidades  da  Administração,  preservando  o  respeito  ao  princípio  da  isonomia  e
competitividade entre os participantes, cumprindo a contento o objeto deste Termo de Referência.
6. JUSTIFICATIVA PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS EM LOTES

6.1 A licitação para aquisição através do registro de preços que trata o objeto, justifica-se
pela necessidade de garantir a aquisição de acordo com a necessidade da administração pública,
assim,  eximindo  a  obrigatoriedade  imediata  de  aquisição  após  homologação,  garantindo  um
melhor gerenciamento na aquisição dos lotes. 

6.2 A propositura de aquisição em lotes se demonstra técnica e economicamente viável e
não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a
gerência segura da aquisição,  e principalmente,  assegurar,  não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua finalidade efetiva, que é a de
atender a contento as necessidades desta Administração Pública (ANEXOIII)

6.3 O Art. 15. inciso I, alínea “d” da IN nº 2/08 prevê agrupamento de itens em lotes,
quando houver ( Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009).
Ante o exposto justifica-se a aquisição nos termos apresentados.

7. DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER CONTRATADO

7.1 Fundamentação legal baseada nos Arts. 15 § 7º incisos I e II da Lei. 8.666/93.
7.2  A definição  das  quantidades  a  serem  adquiridas  em  função  do  consumo  e  da

utilização provável, cuja estimativa, fora definida após análise do quantitativo de exame
realizados nos últimos 12 (doze) meses constantes no banco de dados HOSPUB,     Sistema do
Ministério da Saúde, instalados nos laboratórios municipais, além da perspectiva de aumento da
demanda variável baseada no crescimento populacional previsto pelo IBGE – Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística para os próximos 04 (quatro) anos (ANEXO IV).

8. MEMORIAL DESCRITIVO

8.1  As  Empresas  participantes  deverão  apresentar  os  itens  solicitados  no  edital,  da
mesma marca do fabricante do equipamento.
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8.2  Fornecer  certificados  de  que  os  produtos  oferecidos  estão  registrados  junto  ao
Ministério da Saúde do Brasil (Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF) e ao órgão
competente do país de origem do fabricante, e dá liberação para seu uso clínico.

8.3 Declarar por escrito, por ocasião da entrega da proposta, que fornecerá todos os
reagentes, com validade mínima de 08 (oito) meses e, mesmo lote de fabricação por pelo menos
02 (dois) meses.

8.4 A empresa vencedora deverá manter estoques na empresa fornecedora (se for o
caso), em território nacional, no mínimo de uma quantidade de reagentes equivalente a 02 (dois)
meses de abastecimento para os usuários envolvidos, ou seja, a empresa vencedora do certame
deverá garantir que não haja interrupção do serviço (solução de continuidade).

8.5 Apresentar seus produtos com capacidade igual ou superior a solicitada neste Edital
conforme  cronograma  de  entrega.  Os  testes  excedentes  não  serão  incorporados  à  próxima
entrega do cronograma.

8.6  Todos  os  reagentes  utilizados  para  realização  das  dosagens  constantes  neste
processo licitatório deverão ser do mesmo fabricante do equipamento.

8.7 Prover todos os insumos consumíveis utilizados pelos equipamentos em quantidade
suficiente para realização dos testes nos quantitativos constantes no edital.

8.8 Prover  assessoria técnico-científica,  com a finalidade de orientar  os profissionais
técnicos da Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta SEMUSA e demais profissionais do
Laboratório  Central,  seus  departamentos  e  Unidades  de  Saúde  onde  serão  instalados  nos
procedimentos de configuração dos canais abertos (dentro do previsto no item 8.1), resolução de
pequenos problemas, treinamento básico para execução de procedimentos padrão (calibração,
inserção de novos lotes, trocas de reagentes, entre outros) e demais inerentes aos equipamentos
visando  a  reprodutibilidade  contínua,  minimização  de  erros  analíticos  e  até  interrupção  das
análises.

8.9 Manter assessoria técnico-científica de plantão nesta Capital, para atendimentos de
emergência e troca de peças, durante 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriado. A
presença do assessor não poderá demorar mais que três horas após abertura do chamado ao
qual  deverá  ser  devidamente  registrado,  com emissão  de  relatório  de  execução de serviços
(detalhando serviços  realizados)  em duas vias,  assinado pelo  assessor  técnico-científico  e o
profissional responsável técnico solicitante.

8.10 Deverá ter em território nacional equipamento semelhante, para substituição
do equipamento em uso, caso apresente falha que não possa ser sanada no local e precise ser
retirado.  Em  caso  de  inativação/paralisação  total  do  equipamento,  deverá  ser  instalado
imediatamente backup com pelo menos 70% (setenta por cento) da capacidade de realização do
total dos exames licitados neste Edital, até que a substituição do equipamento seja realizada.

8.10.1 Equipamentos que excederem o índice mensal de indisponibilidade de 30% (trinta
por  cento)  do  tempo  previsto  de  uso  deverão  ser  imediatamente  substituídos.  A troca  será
baseada  na  apresentação  do  registro  do  número  de  horas  em  que  o  equipamento  esteve
inoperante por problemas técnicos.

8.10.2 Em caso de necessidade de substituição do equipamento, a empresa terá 7 (sete)
dias corridos (prorrogáveis por igual período desde que devidamente justificado por escrito) para
que seja realizada a troca.

8.11 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 todo o material considerado não conforme
para uso.

8.12 O transporte dos insumos, acessórios e equipamentos, bem como sua instalação,
são de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, sem ônus para a DAD/SEMUSA.

8.13  Todos  os  recursos  (equipamentos,  sistema  de  código  de  barras,  suporte  para
interfaceamento,  entre  outros)  necessários  para  utilização  dos  reagentes  adquiridos  deverão
estar  em  pleno  funcionamento,  conforme  critérios  estabelecidos  pela  Divisão  de  Apoio  ao
Diagnóstico – DAD, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato com a
DAD/SEMUSA.
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9.  A  EMPRESA  VENCEDORA  DO  CERTAME  DEVERÁ  FORNECER  OS  SEGUINTES
EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO

9.1 Micro(s) computador(es), impressora(s) necessários para emissão de resultados, no-
break(s), demais insumos e acessórios necessários para os dois analisadores e suficientes para
realização de todos os testes que constam no edital, como soros controle, calibradores, papel,
fita, cartucho ou “toner” para impressora, cubetas de amostras, lâmpada, etc.  A instalação do
equipamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias úteis após a assinatura da Nota de
Empenho.  A  empresa  vencedora  deverá  fornecer  suporte  técnico  de  informática  do
“interfaceamento” do equipamento com o nosso sistema de gerenciamento sem ônus adicionais
para a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta SEMUSA.

9.2 Os equipamentos deverão estar em linha de produção comprovado pelo fabricante.
9.3 Só serão aceitos equipamentos com comprovada eficiência em laboratório brasileiro

e que possam atestar bom funcionamento e serviços adequados na realização de exames em
soro, plasma, urina e liquor.

9.4  Deverá  compor  da  proposta  da  empresa,  cronograma  de  entrega  dos  insumos
solicitados  para  a  realização  dos  exames:  tais  como  soro  controle,  calibrador,  cubetas  de
amostras, controle comercial com referência para liquor e urina, lâmpada, solução de lavagem
ácida,  solução  de  lavagem  alcalina,  e  demais  insumos  que  se  fizerem  necessários  para  a
completa realização e liberação dos testes, tendo como referência o consumo médio mensal de
cada item conforme Edital até o término de estoque de todos os reagentes. A não apresentação
deste item acarretará a desclassificação da empresa participante do certame.

9.5  Por  ocasião  da  apresentação  da  proposta,  a  empresa  deverá  obrigatoriamente
anexar  os  prospectos  e  especificações  técnicas  dos  reagentes,  equipamentos  e  de  seus
acessórios.  O  não  atendimento  a  estes  quesitos  será  considerado  descumprimento  das
especificações deste edital, ocasionando a desclassificação automática do certame.

9.5.1 Os prospectos e especificações técnicas dos reagentes, equipamentos e de seus
acessórios serão avaliados pela Chefia da DAD desta SEMUSA para qualificação das empresas
arrematantes.

9.5.2 Será emitido, após avaliação e comparação com descritivo dos produtos, relatório
circunstanciado à Comissão de Licitação QUALIFICANDO ou DESQUALIFICANDO  as empresas
arrematantes e seus produtos oferecidos.

9.6 O equipamento só poderá ser retirado pela contratada ao fim do contrato, após o
término de todas as soluções que constam na especificação deste edital contratado.

9.7  Todos  os  insumos  consumíveis  destes  equipamentos  periféricos  devem  ser
fornecidos pelo vencedor da licitação, quais sejam: cartuchos de tinta, toner, papel-ofício, A4 ou
similar,  e quaisquer outros consumíveis aplicáveis  a estes equipamentos,  sem qualquer ônus
adicional para a SEMUSA, até o término do estoque dos reagentes.

9.8 A manutenção corretiva e preventiva desses equipamentos periféricos também será
de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Este suporte deverá ser fornecido
pela firma vencedora da concorrência, sem ônus para a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD
desta SEMUSA.

9.9 Deverá instalar, gratuitamente, toda e qualquer atualização do software durante o
período de utilização do equipamento.

9.10  Nas  situações  em  que  forem  observadas  perdas  de  insumos,  consumíveis  e
acessórios decorrentes de mau funcionamento dos equipamentos, em função de manutenção
corretiva e/ou preventiva  deficiente por  parte da empresa vencedora da licitação,  bem como
qualquer outra situação anormal e inesperada decorrente de falhas dessas manutenções, deverá
a mesma repor imediatamente todos os insumos, consumíveis e acessórios gastos sem
quaisquer ônus para a DAD/SEMUSA.

9.11 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer todos os acessórios,  quando
aplicáveis, tais como agulhas, cubetas de reação, ponteiras, filtros de qualquer espécie, sistemas
de purificação de água completo (troca de cartuchos, filtros, pré-filtros, peças de reposição, entre
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outros, bem como calibração, manutenção reparadora e preventiva dos equipamentos), fluidos de
manutenção dos equipamentos (detergentes ou similares, tampões, soluções desproteinizantes e
condicionadores, etc.), além de papel para impressoras, tonner e/ou cartuchos de tinta e todos os
outros  acessórios  pertinentes,  sem  qualquer  ônus  a  Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico  –
DAD/SEMUSA.

10. SISTEMA DE ÁGUA TIPO I, se necessário pela metodologia oferecida.

10.1 A empresa deverá instalar um equipamento para obtenção da  ÁGUA TIPO I ou
fornecer gratuitamente sem qualquer ônus para a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta
SEMUSA, conforme cronograma de entrega elaborado pela  contratante.  Caso opte pela não
instalação, a cada lote de água entregue a empresa vencedora deverá apresentar controle de
qualidade referente ao lote que está sendo enviado.

10.2 Deverá ter  em território  nacional  equipamento semelhante,  para substituição do
equipamento em uso, caso apresente falha que não possa ser sanada no local e precise ser
retirado.  Em  caso  de  inativação/paralisação  total  do  equipamento,  deverá  ser  instalado
imediatamente backup com pelo menos 70% (setenta por cento) da capacidade de produção de
água tipo l para atendimento aos quantitativos estabelecidos neste Edital, até que a substituição
do equipamento seja realizada.

10.3 Se o equipamento exceder o índice mensal de indisponibilidade de 30% (trinta por
cento) do tempo previsto de uso deverá ser imediatamente substituído. A troca será baseada na
apresentação do registro do número de horas em que o equipamento esteve inoperante por
problemas técnicos por responsável técnico operador.

10.4 Em caso de necessidade de substituição do equipamento, a empresa terá 7 dias
corridos (prorrogáveis por igual período desde que devidamente justificado por escrito) para que
seja realizada a troca.

10.5 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 todo o material considerado não conforme
para uso.

10.6 O transporte dos insumos, acessórios e equipamentos, bem como sua instalação,
são de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, sem ônus para a DAD/SEMUSA.

10.7 A empresa vencedora será responsável por manter o equipamento para obtenção
de água tipo I funcionando plenamente ativos 24 horas (todos os dias da semana, inclusive finais
de semana e feriados), devendo apresentar “Cronograma de instalação e manutenção preventiva
do equipamento”.

10.8 Em caso de falhas ou quebra do equipamento, deverá atender o disposto no item
8.10 deste Edital, incluindo filtros específicos, membranas, válvulas e sensores.

10.9 Os demais equipamentos, em caso de falhas ou quebra do equipamento, deverá
realizar manutenção corretiva, e atender o disposto no item 8.10,  sem qualquer ônus para a
Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta SEMUSA.

10.10 manutenções (preventiva e corretiva) do equipamento abrangerão toda reposição
de peças, incluindo filtros específicos, membranas, válvulas e sensores.

11. VISTORIA TÉCNICA

11.1 As necessidades elétricas, hidráulica, temperatura ambiente para funcionamento,
dimensões e todo e qualquer  requisito  técnico necessário  para a instalação do equipamento
deverão  ser  minuciosamente  avaliadas  no  ato  de  publicação  deste  edital  e  avaliar  as
possibilidades  de  mudanças  técnicas,  bem  como  a  necessidade  de  estruturação  física  do
ambiente do laboratório  e,  instalação correta  do equipamento  arrematado,  fatores  que serão
considerados para fins de julgamento.

12. TREINAMENTO
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12.1  A empresa  vencedora  do  certame deverá  apresentar  programa de  treinamento
gratuito por meio de sua assessoria técnico-científica para a operação do equipamento, que será
estendido  aos  membros  designados  pela  Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico  –  DAD  desta
SEMUSA,  até  a  plena  operação  na  própria  unidade,  incluindo  fornecimento  de  testes
diagnósticos necessários à sua realização.

12.2  Os  reagentes  usados  no  treinamento  da  equipe  deverão  ser  fornecidos  pela
empresa,  não  podendo  ser  subtraídos  daqueles  de  consumo  solicitado.  Os  assessores  de
treinamento deverão acompanhar a rotina, no mínimo 05 (cinco) dias para sanar dúvidas, bem
como, nos plantões diurno e noturno de finais de semana e feriados.

12.3 Deverá ser apresentado um cronograma semestral  de treinamento /  reciclagem
para  os  operadores  dos  equipamentos.  Treinamentos  esporádicos  poderão  ser  solicitados  a
qualquer momento, sem ônus para a Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD desta SEMUSA.

12.4 O treinamento solicitado acima é justificado pela existência no mercado de vários
equipamentos com diferentes programas, diferença significativa no manuseio e colocação das
amostras  (soro  dos  pacientes),  manutenção  diária  (limpeza  diária),  troca  de  reagentes  e
calibração.

13. DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO / MATERIAL
 

13.1 A empresa deverá entregar os reagentes e insumos necessários conforme

 solicitação da DAD / SEMUSA, dentro dos quantitativos estipulados e estimados dentro do edital
e no prazo de até 30 dias após a emissão da respectiva nota de empenho, no  Almoxarifado
Central  da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito a Avenida Governador Jorge
Teixeira 1146 Nova Porto Velho (acesso pela Rua Miguel Chakian), em horário comercial,
devidamente protegidos e embalados contra danos de transporte e manuseio (como previsto no
item 8.11), sem ônus de frete para a SEMUSA e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

13.2 Nas notas fiscais deverão conter: descritivo do produto, apresentação do produto,
lote de fabricação, prazo de validade e demais informações pertinentes ao objeto a ser entregue.

13.3 Após a instalação dos equipamentos pela CONTRATADA, a SEMUSA através da
DAD,  submeterá  os  mesmos  a  avaliação  técnica  para  aferição  quanto  às  especificações
constantes nos anexos e proposta.

13.4 As verificações serão realizadas a critério desta SEMUSA no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, sendo recebido:

13.4.1  Provisoriamente,  pelo  responsável  quanto  ao  recebimento  do  material  no
Almoxarifado Central, para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com
especificação constante neste Termo de Referência, mediante termo circunstanciado assinados
pelas partes, ao qual deverá comunicar em até 24 (vinte e quatro) horas o recebimento a DAD;

13.4.2 Definitivamente, pela DAD, após comprovação de conformidade, apresentação,
características e quantidade do objeto com as especificações constantes do edital, proposta do
licitante vendedor e Nota de Empenho;

13.4.3 Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, anexos e Notas
de Empenho;

13.5 No caso de constatada divergência entre o(s) equipamentos e insumos entregue(s)
e o(s) especificado(s) na proposta e nos anexos deste termo, a adjudicatária deverá substituir
o(s) mesmo(s) em, no máximo, 03 (três) dias corridos,  contados a partir  da comunicação da
recusa. 
14. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

14.1  É  de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  da  CONTRATADA a  utilização  de
pessoal para a execução de assistência técnica local, assistência científica local e assistência de
informática, relacionados aos equipamentos e sistemas do objeto deste contrato, cujo ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 
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14.2 A fiscalização da execução do serviço, objeto deste CONTRATO, estará a cargo da
Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD, que designará (por meio de portaria)o  Comitê Gestor de
Fiscalização do Contrato ao qual designará o Gestor do Contrato que necessariamente será um
técnico  capacitado  e  habilitado  para  o  acompanhamento  e  fiscalização  do  cumprimento  das
condições estabelecidas neste CONTRATO, consoante com disposto no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93. 

15. EQUIPAMENTOS E MÉTODOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

15.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos automatizados com software
atualizado, sendo  a quantidade compatível com a necessidade de cada unidade. 

15.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos técnicos e de apoio para o
bom funcionamento das atividades técnicas. 

15.3  A CONTRATADA deverá  obrigatoriamente  realizar  a  manutenção  preventiva  e
corretiva  dos seus equipamentos  com assistência  técnica  especializada,  sendo realizada por
profissionais devidamente treinados e capacitados pelos fabricantes.

15.4 A CONTRATADA deverá fornecer calibradores e controles dos kits ofertados para a
calibração dos reagentes nos equipamentos e controle para o monitoramento e validação dos
testes. 

15.5  A  CONTRATADA  ficará  responsável  pela  manutenção  dos  equipamentos
disponibilizados e pela conservação das instalações que utilizará nas Unidades, pelos quais se
comprometerá a mantê-los em perfeitas condições de uso durante toda a duração do contrato.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA deverá: 
16.1.1  Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da

legislação vigente; 
16.1.2  Garantir  a  não  paralisação  dos  serviços  contratados  por  motivos  de  falta  de

insumos/equipamentos transporte ou recursos humanos. A CONTRATADA deverá ter recursos
sobressalentes para que o serviço não sofra descontinuidade; 

16.1.3  Garantir  na  forma  de  fornecimento  os  equipamentos,  insumos  e  reagentes
necessários  à  realização  de  todos  os  exames  e  que  todos  os  processos  possam  ser
acompanhados pelos supervisores da unidade, ou outros técnicos da área. 

16.1.4  Apresentar  à  direção  relação  atualizada  dos  seus  servidores  que  executarão
serviços  na  unidade.  Em  caso  de  substituição  de  urgência,  tal  fato  deve  ser  notificado  ao
coordenador de equipe imediatamente; 

16.1.5 Nomear e apresentar o Responsável Técnico pelo Contrato, a fim de garantir os
esclarecimentos e justificativas que sejam solicitadas pelo gestor do contrato e comitê gestor; 

16.1.6  Relatar  à  CONTRATANTE toda e  qualquer  irregularidade observada em suas
instalações, tão logo sejam detectadas; 

16.1.7  Permitir  que  os  serviços  executados  sejam  supervisionados  por  técnicos  e
auditores  designados pela CONTRATANTE; 

16.1.8  Reparar  danos  e/ou  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE  e/ou  à  terceiros,
estando  esta  autorizada  a  descontar  de  quaisquer  créditos  da  CONTRATADA,  importância
necessária à cobertura das despesas dos danos ou prejuízos que possam ocorrer; 

16.1.9  Responsabilizar-se  por  eventuais  omissões  praticadas  por  seus  prepostos
envolvidos  direta  ou  indiretamente  nos  serviços  como  previsto  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor – CDC, tomando as providências necessárias para o cumprimento fiel do contrato.

16.1.10 Informar  mensalmente  à  DAD/SEMUSA,  através do Gestor  do Contrato,  por
escrito,  os  eventuais  problemas  entre  o  LABORATÓRIO  CENTRAL e  a  CONTRATADA que
porventura tenha ocorrido. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

40



Processo n.º 08.00173/2015

Fl.________________

Visto______________

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 Fornecer espaço físico adequado necessário ao funcionamento do serviço a ser
ofertado pela CONTRATADA, neste local deve conter área física suficiente para instalação dos
equipamentos,  rede  elétrica,  rede  hidráulica  adequada,  assim  como,  rede  de  conexão  para
acesso contínuo ao link da contratada. 

17.2 Ao Secretáro Municipal de Saúde, designar, dando publicidade (portaria publicada
no Diário Oficial do Município – DOM):

17.2.1  GESTOR DO CONTRATO  e  suas  competências  (preferencialmente  de  nível
superior), como prevê a lei Federal nº 8.666/93 em seu Art.67.

17.2.2 FISCAL DO CONTRATO e suas atribuições (preferencialmente de nível superior),
como prevê a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 67.

17.2.3  COMISSÃO  DE  RECEBIMENTO,  SUPERVISÃO  E  CONTROLE,  de  cunho
multidisciplinar e profissional, com objetivo de gerenciar e supervisionar as atividades prestadas
pela contratada, objetivando subsidiar a DAD.

17.3  Informar  à  CONTRATADA,  nomes  e  telefones  dos  responsáveis  técnicos  dos
laboratórios municipais.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, REQUISITOS MÍNIMOS

18.1  Para  comprovação  da  qualificação  técnica,  os  licitantes  deverão  apresentar  a
seguinte documentação sob pena de desclassificação: 

18.1.1 Registro Oficial dos Produtos e Equipamentos ofertados, na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

18.1.2  Certidão de Registro  e  quitação com o Conselho Regional  de Farmácia  e/ou
Biomedicina, relativos à empresa e seus responsáveis técnicos com vínculo comprovado através
de carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço com prazo vigente;

18.1.3  Deverá  apresentar  Alvará  de  Funcionamento,  Inspeção  Sanitária,  Vistoria  do
Corpo de Bombeiros.

18.1.4 Declaração, sob as penas da Lei, de que a empresa não foi declarada inidônea,
bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações,
junto aos órgãos da Administração Pública, direta e indireta em virtude de contratos firmados
anteriormente.  Declarando ainda,  que não há nenhum fato impeditivo da sua participação na
presente licitação; 

18.1.5  Declaração expressa da proponente  da relação dos equipamentos que serão
disponibilizados para a realização de exames contratados, com informação de marca, fabricante,
conforme características previstas no item 9.5.1; 

18.1.6 Declaração que se compromete a instalar sistema de gerenciamento laboratorial
(interfaceamento compatível com os equipamentos ofertados).

18.2 Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido  por  pessoa jurídica de

direito público ou privado, comprovando a execução dos serviços pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto em licitação.

a) Entende-se  por pertinente  e  compatível  em     características o(s)  atestado(s)  que  em  sua

individualidade  ou  soma  de  atestados,  contemplem  a  parcela  de  maior  relevância  do

serviço(s)/fornecimento objeto desta licitação.

b) Entende-se  por pertinente  e  compatível  em  quantidades, o  (s) atestado  (s)  que  em  sua

individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os

serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa
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prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste

termo com pelo menos, 20% do quantitativo previsto neste Termo.

c) Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado (s) que em sua individualidade

ou  soma  de  atestados  concomitantes  no  período  de  execução  (tendo  sido  os

serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa
presta ou prestou satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no
objeto deste termo, pelo período mínimo, 20% da vigência proposta.

19. CONSIDERAÇÕES GERAIS

19.1 A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e obrigações concernentes a
legislações  tributárias,  fiscais,  comerciais,  securitárias,  que  resultem  todas  as  despesas
decorrentes dos materiais fornecidos, assim como, despesas de eventuais fornecimentos não
previstos, mas indispensável à execução das atividades. 

19.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência ao item acima, não transfere à
CONTRATANTE a responsabilidade da efetivação de seu pagamento. 

19.3 O pagamento do serviço só será efetivado mediante relatórios de fiscalização  e de
acompanhamento  dos  reagentes  fornecidos,  funcionamento  adequado  dos  equipamentos  e
continuidade  do serviço  apresentado  pela  Comissão  de  Recebimento,  Supervisão  e  controle
devidamente assinado pelo Gestor do Contrato. 

20. DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1 O Prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a
partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município. Deverão ser
observados as disposições contidas no art. 15, § 3º, III da Lei Federal 8.666/93;

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

20.2 Os Contratos que forem realizados na vigência da SRP poderão ser prorrogados
por período subsequente igual e sucessíveis meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do artigo 57, inciso II(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998 da Lei 8666/93.

20.2.1  No  ato  da  Renovação  do  Contrato  deverão  ser  observados
reajuste/realinhamento/reequilíbrio  anuais  de  valores,  previstos  no  At.57,  parágrafo  1º,
devidamente  justificados  e  enquadrados  nos  incisos  de I  a  VI,  a  cada  12  (doze)  meses  de
prestação de serviços/fornecimento.

20.2.2 A proposta de reajuste/realinhamento/reequilíbrio de preços dar-se-á em prazo
anterior ao vencimento do contrato e deverá ser apresentada por meio de requerimento contendo
todas as documentações que forem pertinentes para análise e parecer.

20.2.3 A renovação contratual, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, abrange tanto o
fornecimento dos reagentes quanto a cessão do equipamento (em caso de atualização).

20.2.4  Por  se  tratar  de  demanda  variável,  dependente  da  demanda  criada  pelas
Unidades  de  Saúde,  poderá  esta  SEMUSA,  no  ato  de  renovação  contratual  desde  que
devidamente justificado, por meio da DAD realizar redimensionamento dos quantitativos previstos
no início do contrato para aumento da oferta no número de exames a serem executados e ao
devido atendimento aos usuários do SUS.

20.2.4.1 A justificativa deverá conter todos os elementos necessários a boa avaliação,
tais como produção analítica dos últimos 12 (doze) meses de consumo, por exemplo, e demais
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informações  como  demonstra  o  Item  7  deste  edital,  para  análise  e  parecer  visando  dar
transparência aos trâmites administrativos.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento será feito por quantidade de teste fornecidos dentro do mês, com
material fornecido devidamente descrito em Nota Fiscal Eletrônica – Nfe, independentemente do
número de testes estimados e/ou pela quantidade solicitada prevista neste termo.

21.2 Será efetuado de acordo com a Lei nº 8.666/93, por meio de Ordem Bancária, na
conta em nome do Fornecedor, por esta indicada, após a apresentação da Nota Fiscal referente
ao objeto, em até 30 (trinta) dias da certificação da mesma pela pessoa responsável, e também
certificada por quem de direito seja competente. 

21.3 A nota fiscal deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de
preços, bem como na nota de empenho.

21.3.1 Somente serão aceitas notas fiscais eletrônicas, em atendimento ao disposto nos
termos do PROTOCOLO ICMS 42, DE 3 DE JULHO DE 2009, CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO I.

21.4 O  fornecedor  obriga-se  a  manter  até  a  data  do  pagamento,  as  condições  de
habilitação apresentadas na licitação.

21.5  No  momento  do  pagamento  será  consultado  o  SICAF  e  o  CADIN,  para
comprovação da regularidade fiscal da contratada, nos termos do item 8.8 da IN 05/95-MARE, e
artigo 6º da Lei 10.522/02. 

21.6  Com  o  documento  fiscal  deverão  ser  encaminhados  DECLARAÇÃO  PARA
CADASTRAMENTO  DE  DOMICÍLIO  BANCÁRIO  para  comprovação  dos  dados  bancários
informados na proposta.

21.7 No  momento  do  pagamento  será  aplicado  à  retenção  e  recolhimento  de
contribuições e impostos federais, artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa nº
480/04 da Secretaria da Receita Federal, podendo ser fornecido ao fornecedor o  comprovante
de recolhimento mediante solicitação do mesmo. 

21.8 O licitante vencedor optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
a Nota Fiscal, com a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor. 

22. DA MULTA POR INADIMPLÊNCIA NA ENTREGA DOS MATERIAIS

22.1 Por se tratar de material de consumo de uso contínuo, sua falta em nossa rede
municipal de saúde, pode levar os pacientes usuários a sofrer risco de morte, fica estabelecida a
seguinte multa pela inadimplência na entrega dos materiais objeto deste Termo de Referência:

22.2 Após cinco dias corridos de atraso da data da primeira entrega descrita no Item 17,
fica estabelecida multa de 40% (por cento) do valor total do presente objeto deste Termo de
Referência;

22.3 Após cinco dias corridos de atraso da data da segunda entrega descrita no Item 17,
fica estabelecida multa de 30% (por cento) do valor total do presente objeto deste Termo de
Referência;

E  assim,  por  estarem de  acordo,  foi  lavrado  o  presente  Termo de  Referência  para
aquisição de reagentes específicos através de registro de preços para realização de testes a
serem executados no  Laboratório Central Municipal – LACEM, com cessão de equipamentos
automatizados,  visando  atender  aos  estabelecimentos  assistenciais  da  Rede  Diagnóstica
Municipal, componente do SUS, nos setores de bioquímica coagulação, hematologia, hormônios,
microbiologia (incluindo hemoculturas),  imunologia (sorologia),  Urinálise e Gasometria  (sendo
que a gasometria somente para estabelecimentos que tenham leitos e unidades de urgência e
emergência); com fornecimento total de todos os materiais, insumos e serviços necessários a sua
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boa execução, a serem gerenciados pela Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD, Departamento
de Média e Alta Complexidade – DEMAC através de registro de preços na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, devidamente rubricadas por seu (s) elaborador (es), Revisor (es) e Ordenador
(es),  de igual teor e forma, que,  depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
abaixo identificadas para que produza todos os efeitos de direito.

Porto Velho, 16 de junho de 2016.

 _________________________________
CREUZMAN ARSOLINO COSTA   

Chefe Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD

___________________________________
FRANCISCA RODRIGUES NERY

Diretora Média e Alta Complexidade – DMAC

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO  O  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  na  forma  legal,
conforme  delegação  de  competência,  através  do  Decreto  nº  1102/I  de
16/09/2013.

_______________________________________
DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesa
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ANEXO l DO TERMO DE REFERÊNCIA – QUANTITATIVOS DE TESTES A SEREM CONTRATADOS

LOTE 1 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE HEMATOLOGIA 

ANALITO
REALIZADO

2014/2 - 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25% / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOGRAMA COMPLETO 219.000 18.250 22.812 273.750 4,11

2 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS 116 10 13 156 2,73

LOTE 1 ITEM 1 – MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA 

ANALITO

REALIZADO
2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOGRAMA COMPLETO 12.000 1.000 1.250 15.000 4,11

2 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS 1.200 100 125 1.500 2,73

LOTE 1 ITEM 1 – POLICLINICA ANA ADELAIDE 

ANALITO

REALIZADO
2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOGRAMA COMPLETO 30.000 2.500 3.125 33.125 4,11

2 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS* 1.200 100 125 1.500 2,73

*Inclusão devido ao atendimento especializado em Pediatria (referência em pediatria).

VALOR ESTIMADO DO LOTE 1 ITEM 1 –  R$ 1.331.522,13 (um milhão,  trezentos e  trinta  e um mil,

quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos).

LOTE 1 ITEM 2 – UPAS LESTE E SUL 

ANALITO

REALIZADO
2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS /

UNIDADE

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOGRAMA COMPLETO 24.000 2.000 2.500 30.000 4,11

LOTE 1 ITEM 2 – POLICLINICA JOSÉ ADELINO DA SILVA

ANALITO

REALIZADO
2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS /

UNIDADE

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOGRAMA COMPLETO 24.000 2.000 2.500 30.000 4,11

VALOR ESTIMADO DO LOTE 1 ITEM 2 –  R$ 246.600,00 (duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos

reais).

LOTE 2 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA

ANALITO
REALIZADO

2014
MÉDIA /

MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1
DETERMINAÇÃO  DA  CAPACIDADE  DE
FIXAÇÃO DE FERRO

182 16 20 240 2,01

2 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 33.624 2.802 3.502 42.024 1,85

3 DOSAGEM  DE  ALFA-1-GLICOPROTEINA
ÁCIDA

1.192 99 124 1.488 3,68

4 DOSAGEM DE AMILASE 3.031 252 315 3.780 2,25

5 DOSAGEM  DE  BILIRRUBINAS  TOTAIS  E 4.930 410 512 6.144 2,01
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FRAÇÕES

6 DOSAGEM DE CÁLCIO 8.790 732 915 10.305 1,85

7 DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL 228 19 24 288 3,51

8 DOSAGEM DE CLORETOS 2.796 233 291 3.492 1,85

9 DOSAGEM COLESTEROL HDL 67.857 5.655 7.068 84.816 3,51

10 DOSAGEM COLESTEROL LDL 67.557 5.630 7.037 84.444 3,51

11 DOSAGEM COLESTEROL TOTAL 68.125 5.677 7.096 85.152 1,85

12 DOSAGEM DE CREATININA 57.455 4.788 5.985 71.820 1,85

13 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE
(CPK)

2.880 240 300 3.600 3,68

14 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE
FRAÇÃO MB

724 60 75 900 4,12

15 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA
(LDH)

1.624 135 169 2.028 3,68

16 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 3.186 265 398 4.776 3,51

17 DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA TOTAL* - - 720 900 2,01

18 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 5.215 434 543 6.516 2,01

19 DOSAGEM DE FÓSFORO 1.345 112 140 1.680 1,85

20 DOSAGEM  DE  GAMA  GLUTAMIL
TRANSFERASE (GGT)

6.002 500 750 9.000 3,51

21 DOSAGEM DE GLICOSE 97.495 8.124 10.155 121.860 1,85

22 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICADA 12.265 1.023 1.277 15.322 7,86

23 DOSAGEM DE LACTATO 1.693 141 176 2.116 3,68

24 DOSAGEM DE LIPASE 1.644 137 171 2.052 2,25

25 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 3.620 302 376 4.512 2,01

26 DOSAGEM  DE  MICROALBUMINÚRIA  NA
URINA 24 HORAS

666 56 70 736 8,12

27 DOSAGEM DE POTÁSSIO 13.237 1.103 1.379 16.548 1,85

28 DOSAGEM  DE  PROTEÍNAS  TOTAIS  E
FRAÇÕES

3.255 271 339 4.068 1,85

29 PROTEINÚRIA DE 24 HORAS 1.601 134 168 1.769 2,04

30 DOSAGEM DE SÓDIO 11.275 940 1.175 14.100 1,85

31 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE
GLUTÂMICO  OXALACÉTICA  (TGO)  OU
ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST)

51.510 4.292 5.365 64.380 2,01

32 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE
GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) OU ALANINA
AMINO TRANSFERASE (ALT)

51.543 4.295 5.369 64.380 2,01

33 DOSAGEM DE TRANSFERRINA 102 9 12 144 4,12

34 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS 68.025 5.668 7.085 85.020 3,51

35 DOSAGEM DE URÉIA 51.715 4.309 5.386 64.632 1,85

36 CLEARANCE DE CREATININA 224 18 23 276 3,51

37 CLEARANCE DE FOSFATO* - - 775 800 3,51

38 CLEARANCE DE URÉIA 12 1 1 13 3,51

39 DOSAGEM  DE  MICROALBUMINA  NA
URINA

1.194 100 125 1.500 8,12

40 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) 890 75 94 1.128 2,04

41 DOSAGEM DE FERRITINA 3.198 266 333 3.966 15.59

* “-”: implantação/disponibilização do serviço aos usuários do SUS.
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VALOR ESTIMADO DO LOTE 2 ITEM 1 – R$ 2.305.127,68 (dois milhões, trezentos e cinco mil,  cento e

vinte e sete reais e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

LOTE 2 ITEM 2 –  LABORATÓRIOS DA UPAS (LESTE E SUL)  MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÍNICAS (ANA
ADELAIDE E JOSÉ ADELINO DA SILVA).

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 DOSAGEM DE AMILASE - - 720 900 2,25

2 DOSAGEM DE BILIRRUBINAS TOTAIS E
FRAÇÕES

- - 720 900 2,01

3 DOSAGEM DE CÁLCIO 720 900 1,85

4 DOSAGEM DE COLESTEROL 720 900 1,85

5 DOSAGEM DE CLORETOS 720 900 1,85

6 DOSAGEM DE CREATININA 720 900 1,85

7 DOSAGEM  DE
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)

720 900 3,68

8 DOSAGEM  DE
CREATINOFOSFOQUINASE  FRAÇÃO
MB

720 900 4,12

9 DOSAGEM  DE  DESIDROGENASE
LÁTICA (DHL)

720 900 3,68

10 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 720 900 2,01

11 DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA 720 900 2,01

12 DOSAGEM  DE  GAMA  GLUTAMIL
TRANSFERASE (GGT)

720 900 3,51

13 DOSAGEM DE GLICOSE 720 900 1,85

14 DOSAGEM DE LACTATO 720 900 3,68

15 DOSAGEM DE LIPASE 720 900 2,25

16 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 720 900 2,01

17 DOSAGEM DE POTÁSSIO 720 900 1,85

18 DOSAGEM  DE  PROTEINAS  TOTAIS  E
FRAÇÕES

720 900 1,85

19 DOSAGEM DE SÓDIO 720 900 1,85

20 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE
GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO)  OU
ASPARTATO  AMINO  TRANSFERASE
(AST)

720 900 2,01

21 DOSAGEM  DE  TRANSAMINASE
GLUTÂMICO  PIRÚVICA  (TGP)  OU
ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT)

720 900 2,01

22 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS 720 900 3,51

23 DOSAGEM DE URÉIA 720 900 3,51

VALOR ESTIMADO DO LOTE 2 DO ITEM 2 – R$ 51.345,00 (cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e  cinco reais).

LOTE 3 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE SOROLOGIA E HORMÔNIOS 

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 ANTI HIV 1 E 2 26.652 2.221 2.776 33.312 10,00
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2 ANTÍGENO  CARCINOEMBRIONÁRIO
(CEA)

- - 720 900 13,35

3 BETA HCG QUANTITATIVO 12.000 1.000 1.250 13.250 7,85

4 CHAGAS 839 70 87 1.044 9,25

5 ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGG 2.087 174 217 2.604 11,61

6 ANTI CITOMEGALOVÍRUS IGM 2.126 177 221 2.652 11,61

7 HBSAG 27.662 2.301 2.882 34.584 18,55

8 ANTI-HVA IGM 1.550 130 162 1.944 18,55

9 ANTI-HVA TOTAL 1.536 128 160 1.920 18,55

10 ANTI-HBE TOTAL 751 63 78 939 18,55

11 ANTI-HBC IGG 4.726 394 493 5.916 18,55

12 ANTI-HBC IGM 3.860 322 402 4.824 18,55

13 ANTICORPOS ANTI-HBS 9.893 825 1.032 12.384 18,55

14 HBE AG 928 77 97 1.164 18,55

15 ANTI-HCV 19.383 1.615 2.019 24.288 18,55

16 RUBÉOLA IGG 8.394 700 875 10.500 17,16

17 RUBÉOLA IGM 9.362 697 871 10.421 17,16

18 TOXOPLASMOSE IGG 12.185 1.016 1.270 15.240 16,97

19 TOXOPLASMOSE IGM 12.181 1.015 1.269 15.228 16,97

20 TOXOPLASMOSE AVIDEZ 143 12 15 158 18,55

21 SÍFILIS IGG 654 55 69 723 10,00

22 ESTRADIOL 2.465 205 257 3.084 10,15

23 HORM  FOLÍCULO  ESTIMULANTE  –
FSH 

4.953 413 516 6.192 7,89

24 HORM LUTEINIZANTE – LH 3.972 331 414 4.968 8,97

25 HORM TIREOESTIMULANTE – TSH 24.002 2.000 2.500 30.000 8,96

26 PROGESTERONA 1.684 140 175 2.100 10,22

27 PROLACTINA 1,708 142 178 2.136 10,15

28 PSA TOTAL 11.218 935 1.169 14,028 16,42

29 PSA LIVRE 8.131 678 848 10.176 16,42

30 T3 TOTAL 2.690 224 280 3.360 8,71

31 T3 LIVRE 6.047 504 630 7.560 11,60

32 T4 TOTAL 20.938 1.745 2.181 26.172 8,76

33 T4 LIVRE 3.889 324 405 4.860 11,60

34 TESTOSTERONA 1.191 99 124 1.488 10,43

35 HORM DO CRESCIMENTO – HGH - - 720 900 10,21

36 SOMATOMEDINA C - - 720 900 15,35

37 VITAMINA D (25 HIDROXIVITAMINA D) - - 720 900 15,24

38 ANTICORPOS  ANTI
TIREOGLOBULINAS

- - 720 900 17,16

39 ANTICORPOS ANTI-TPO - - 720 900 29,39

40 DOSAGEM DE FERRITINA 2.465 206 258 3.090 15,59

41 DOSAGEM DE TIREGLOBULINAS - - 720 900 15,35

VALOR ESTIMADO DO LOTE 3 ITEM 1 – R$ 4.396.741,09 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil,

setecentos e um reais e nove centavos).
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LOTE 4 ITEM 1 – LABORATÓRIO UPA 24 HORAS ZONA LESTE; LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE;

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 GASOMETRIA  (pH,  pO2,  pCO2,
Bicarbonato, AS2)

- - 720 900 15,65

VALOR ESTIMADO DO LOTE 4 ITEM 1 – R$ 14.085,00 (quatorze mil e oitenta e cinco reais).

LOTE 5 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 Testes  para  IDENTIFICAÇÃO
BACTERIANA,  em  equipamento
totalmente  automatizado¹,  com
realização de antibiograma e resultados
expressos  em  Concentração  Inibitória
Mínima  (MIC)²  para  bactérias
fermentadoras  e  não  fermentadoras,
Fastidiosas,  Anaeróbicas,  Gram
negativas, Gram positivas e leveduras³. 

7.681 640 800 9.600 52,43

2 ANTIBIOGRAMA - - - - 4,98

3 ANTIBIOGRAMA  COM
CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA
(MIC)

- - - - 13,33

4 IDENTIFICAÇÃO  AUTOMATIZADA  DE
MICROORGANISMOS

- - - - 5,63

5 CULTURA  PARA  IDENTIFICAÇÃO  DE
BACTÉRIAS

- - - - 5,62

6 CULTURA  PARA  IDENTIFICAÇÃO  DE
FUNGOS 

- - - - 4,19

7 CULTURA  PARA  IDENTIFICAÇÃO  DE
BACTÉRIAS ANAERÓBICAS

- - - - 10

8 BACTERIOSCOPIA (GRAM) - - - - 2,80

VALOR ESTIMADO DO LOTE 5 ITEM 1 – R$ 503.328,00 (quinhentos e três mil, trezentos e vinte e oito
reais).
LOTE 6 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA /  DIVISÃO HEMOCULTURA 

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 HEMOCULTURA em  equipamento
automatizado (somente qualitativo)

911 76 95 1.006 11,49

VALOR ESTIMADO DO LOTE 6 ITEM 1 – R$11.558,94 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito  reais e
noventa e quatro centavos).

LOTE 7 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE URINÁLISES

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 ANALISE DE CARACTERES FISICOS,
ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA

82.687 6.890 8.613 103.356 3,70

VALOR ESTIMADO DO LOTE 7 ITEM 1  – R$  382.417,20 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e
dezessete reais e vinte centavos).
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LOTE 8 ITEM 1 – LABORATÓRIO CENTRAL DEPARTAMENTO DE COAGULAÇÃO
UNIDADE DE REFERÊNCIA 01 – UNIDADE DE SAÚDE HAMILTON RAULINO GONDIM (01);
UNIDADE DE REFERÊNCIA 02 – UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA (01);

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  E
ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)

4.896 408 510 6.120 2,73

2 DETERMINAÇÃO  DE  TEMPO  DE
TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA
(TTPA)

3.055 254 317 3.804 5,77

VALOR ESTIMADO DO LOTE 8 ITEM 1 – R$ 38.656,68 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis

reais e sessenta e oito reais).

LOTE 9 ITEM 1 – POINT OF CARE TROPONINA T
LABORATÓRIO  DAS  UNIDADES  DE  PRONTO  ATENDIMENTO  –  UPA  24  HORAS  ZONA  LESTE  E  ZONA  SUL;
LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE;

ANALITO
REALIZADO

2014/2 – 2015/1
CONSOLIDADO

MÉDIA /
MÊS

MÉDIA +
RESERVA 
TÉCNICA

25%  / ANO

QUANTIDADE DE
TESTES A SEREM
CONTRATADOS /

ANO

PREÇO
TABELA
SUS (R$)

1 TROPONINA T - - 720 900 9,00

VALOR ESTIMADO DO LOTE 9 ITEM 1 – R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

VALOR  GLOBAL  ESTIMADO: R$  9.289.481,72  (nove  milhões,  duzentos  e  oitenta  e  nove  mil,

quatrocentos e oitenta e um reais  e setenta e dois centavos).
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ANEXO ll DO TERMO DE REFERÊNCIA – TABELA DE PROCEDIMENTOS COM PREÇO SUS 

ANEXO AOS AUTOS

ANEXO llI DO TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 1 – HEMATOLOGIA

LOCAL (IS) DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 

1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE HEMATOLOGIA (02);
2. LABORATÓRIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA (01);
3. LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE (01);
4.

LOCAL (IS) DE INSTALAÇÃO ITEM 2: 
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1. LABORATÓRIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS ZONA LESTE (01) E ZONA
SUL (01);

2. LABORATÓRIO DA POLICLINICA JOSÉ ADELINO DA SILVA  (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT

1 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato,  o  equipamento  para  a  realização  de  testes  em
HEMATOLOGIA com as seguintes características:
CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS COM NO
MÍNIMO  23  PARÂMETROS.  Idênticos;  Velocidade  de  análise  em
sistema fechado de no mínimo 100 testes/hora (hemograma completo
com  contagem  diferencial  de  leucócitos  e  reticulócitos).  Análise
totalmente automática com utilização de contagem dupla e simultânea
de  leucócitos  por  no  mínimo  duas  tecnologias  (contagem  óptica  e
impedância)  e  processamento  da  diferencial  dos  leucócitos,
discriminando exatamente eosinófilos e basófilos.  Deverá ser de fácil
operação,  computadorizado,  com  ciclo  de  análise  automatizado  de
início, término e limpeza após cada processamento de amostra. Deverá
possuir uma única agulha para aspiração, com lavagem automática. E
deverá possuir detector de nível dos reagentes e esgotos com emissão
de alarmes e/ou mensagem indicando a troca. Deverá possuir esteiras
para as amostras com racks ou carrossel que possibilitem a análise do
tubo primário tanto adulto (5 ml) como pediátrico (2 a 3 ml) com ou sem
suporte ou adaptador (rack específica). Volume de amostra aspirada:
até 150 µl em sistema aberto e até 230 µl em sistema de alimentador.
Limpeza  automática  após  cada  paciente/análise.  Deverá  realizar
perfeita homogeneização das amostras no próprio equipamento antes
da aspiração automática  pela  agulha.  Homogeneização por  inversão
em um ângulo de no mínimo 160 graus.  Monitor, teclado e mouse ou
Touch  Screen de,  no  mínimo,  17  polegadas,  bivolt,  telas  de  fácil
entendimento  (intuitivo)  facilitando  a  navegação  ou  computador
integrado  ao  sistema  operacional.  Permitir  inserção  de  senha  para
usuários  em  diversos  níveis.  Software  flexível  (preferencialmente
plataforma Windows). 
Fornecer no mínimo 23 (vinte e três) parâmetros usuais como segue:
Parâmetros: eritrócitos, leucócitos, Hgb, Hct, VCM, HCM, CHCM,RDW,
PLT,  MPV,  PCT,  PDW;  Contagem  diferencial  em  percentagem  e
absoluto de: NEUT(% e #), LYMPH(% e #), MONO(% e #), EOS(% e #),
BASO(% e #) e reticulócitos (% e #) exibindo sinalizador (flag) para as
células  imaturas.Deverá  exibir  FLAG  de  alerta  ao  operador  sobre
resultados anormais, problemas eventuais no equipamento e também
quanto ao esgoto cheio e falta de reativos. Possui sistema de controle
de volume dos reativos instalados no equipamento, além do registro de
lote e validade.  No mínimo 40 anotações no laudo emitido, totalmente
personalizável.  Capacidade  mínima  de  armazenamento  de  10.000
resultados. Permitir programação de listas de trabalho. Leitor de código
de barras. Contagem efetiva de cada subpopulação de leucócitos (sem
cálculos). Apresentação gráfica tridimensional (sistema de histogramas).
Fornecer  também  alarmes  morfológicos  para  série  vermelha,  série
branca  e  plaquetas  (ANISO,  MICRO,  MACRO,  HIPO,  plaquetas
grandes,  linfócitos  atípicos  e  blastos).O  equipamento  deve  vir
acompanhados de “nobreak” com autonomia de no mínimo uma hora.
Este deverá permanecer no laboratório até o término da concessão. É
obrigatório informar  na  proposta  o  volume  individual  de  reagente
contido em cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar tabela
informando o nº de testes realizados x reagentes.  Gerenciamento de
dados  simples  e  eficaz  com  capacidade  para  interfaceamento
bidirecional. Deverá permitir a identificação completa das amostras com
nome, número do paciente, sexo idade, nome do posto de procedência,
via teclado alfanumérico e por leitor de código de barras. Deverá possuir
excelente  reprodutibilidade com sangue controle  (disponibilizado pela
CONTRATADA),  possibilitando  o  controle  de  qualidade  com  análise
estatística  por  gráficos Levey-Jennings e Multiregras  de Westgard.  A
empresa  vencedora  deverá  fornecer  manuais  impressos  com versão
em português. De bancada. O equipamento deverá possuir impressora
externa, sendo que tanto a impressora quanto os acessórios e papéis

04
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utilizados deverão ser fornecidos pela empresa. É obrigatório informar
na proposta o volume individual de reagente contido em cada frasco e a
quantidade  de  frascos.  Apresentar  tabela  informando  o  nº  de  testes
realizados  x  reagentes.  A empresa  deverá  ser  responsável  por  todo
material para instalação, manutenção e assistência técnica, bem como
todas  as  peças  descartáveis,  controles  e  papéis  de  impressão
necessários a realização dos testes.  Certificado de Boas Práticas de
fabricação.  Registro  no  Ministério  da  Saúde  /  ANVISA.
EQUIPAMENTOS  E  OS REAGENTES  TEM  QUE SER DA MESMA
MARCA.  Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,
materiais,  insumos,  consumíveis  e  demais  itens  inerentes  a  boa
execução da análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá ser
entregue todo o material para a sua realização.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT

2 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato,  o  equipamento  para  a  realização  de  testes  em
HEMATOLOGIA com as seguintes características:
CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS COM NO
MÍNIMO 21 PARÂMETROS. 
Idênticos; Parâmetros mínimos: WBC(# e %), LYM (# e %),MID (# e %),
GRAN (# e %), RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, VPM.
Velocidade  de  processamento  de  no  mínimo  50  amostras  por  hora.
Discriminadores dos flutuantes com opções para diferencial de 3 partes:
linfócitos,  mix  (monócitos  +  basófilos  +  eosinófilos)  e  neutrófilos.
Tecnologia também se aplica às contagens de hemácias e plaquetas.
Volume de amostra aspirada: até 50 µl de sangue total. Capacidade de
memória  mínima  de  10.000  testes  incluindo  histogramas  e/ou
escatergramas na  memória  interna.  Capacidade de Memória  mínima
em  drive  externo  (Pen  drive)  de  50.000  resultados.  Princípios  de
medição por impedância e espectrofotometria medida de hemoglobina
utilizando reagente sem cianeto, não tóxico. Tela LCD Touch Screen ou
computador  integrado  com  sistema  operacional;  Interfaceamento
RS232,  TCP/IP  LIS  e  entrada  USB.  Busca  por  data  ou  número
sequencial.  Alerta  de  “FLAGS”  e  “VALORES  DE  PÂNICO”.  Permitir
programação do  limite  de  pacientes  e  unidades  de  laudo.  Leitor  de
Código de Barras (pelo menos código 128, 39 e interfolhada de 2-de-5).
Identificação alfa-numérico com data e hora da análise, Deverá possuir
excelente  reprodutibilidade com sangue controle  (disponibilizado pela
CONTRATADA),  possibilitando  o  controle  de  qualidade  com  análise
estatística  por  gráficos  Levey-Jennings  e  Multiregras  de  Westgard.
Bivolt; De bancada, com dimensões inferiores a 40 cm de largura X 45
cm de altura X profundidade 45 cm, com peso inferior a 25 kg;
O  equipamento  deverá  possuir  impressora  integrada  ou  externa
(matricial/jato  de  tinta),  sendo  que  tanto  a  impressora  quanto  o
computador e os acessórios e papéis utilizados deverão ser fornecidos
pela  empresa.  O equipamento  deve vir  acompanhados  de  “nobreak”
com autonomia de no mínimo uma hora. Este deverá permanecer no
laboratório  até  o  término  da  concessão.  É  obrigatório  informar  na
proposta o volume individual de reagente contido em cada frasco e a
quantidade  de  frascos.  Apresentar  tabela  informando  o  nº  de  testes
realizados  x  reagentes.  A empresa  deverá  ser  responsável  por  todo
material  para instalação,  manutenção e assistência técnica científica,
bem  como  todas  as  peças  descartáveis,  controles,  calibradores  e
papéis de impressão necessários a realização dos testes.  Certificado
de  Boas  Práticas  de  fabricação.  Registro  no  Ministério  da  Saúde  /
ANVISA.  EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES TEM QUE SER DA
MESMA  MARCA.  Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de
reagente, materiais, insumos, consumíveis e demais itens inerentes a
boa execução da análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá
ser entregue todo o material para a sua realização.
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1. LABORATÓRIO  DAS  UNIDADES  DE  PRONTO  ATENDIMENTO  –  UPA  24
HORAS ZONA LESTE (01) E ZONA SUL (01);

2. LABORATÓRIO DA POLICLINICA JOSÉ ADELINO DA SILVA  (01);
3. LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE (01);
4. LABORATÓRIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato, o equipamento para a realização de testes em BIOQUÍMICA
com as seguintes características:
EQUIPAMENTO  PARA  ANÁLISES  BIOQUÍMICAS,  COM  SISTEMA
AUTOMÁTICO, idênticos,  silencioso,  com acesso randômico, de fácil
operação,  com  contenha  suporte  para  exames  emergenciais  (tecla
STAT), com processamento de, no mínimo, 1.000 (hum mil) testes/hora,
destes,  sendo  700  testes  fotométricos  e  300  testes  módulo  de  íon
seletivo direto (sódio, potássio e cloretos);Metodologias de Ponto Final,
Cinética,  Turbidimétrica,  mono  ou  bi-reagentes,  Curva  de  calibração
linear e não linear. Sistema fechado (reagente dedicado e da mesma
marca do equipamento), mas que permita o usuário definir o perfil de
trabalho  e  a  metodologia  de  controle  de  qualidade;  Sistema  com
módulo de administração de amostra para 400 posições para pacientes
no mínimo, bandeja de reagente para 100 posições no mínimo, deve
apresentar compartimento refrigerado.  Deve apresentar compartimento
refrigerado de no mínimo 4º C à 10º C; Deve apresentar programação
de  bandejas  de  reagentes  e  amostras  virtuais;  Probe  de  amostra
independente com detecção de nível de amostra e verificação da rotina.
Apresentar volume de reagentes entre 10-300µl, ao passo de 0,5µl no
mínimo e apresentar volume de amostra entre 1,5-35µl, ao passo de
0,1µl no mínimo; Deve apresentar limpeza automática das probes por
dentro e por fora com o nível de arraste <0.1% no mínimo; Probe de
reagente  e  amostra  devem apresentar  detecção  de  nível  de  líquido,
coágulos,  bolhas e verificação da rotina; Deve apresentar diluição de
amostra  automática,  pré-diluição  na  própria  cubeta.  Reagentes  da
mesma  marca  do  fabricante  do  equipamento  fornecido.  Sistema  de
cubetas  descartáveis  ou  autolaváveis.  Mínimo  de  150  cubetas  para
reação.  Apresentar  caminho óptico  com leitura de 5 mm no mínimo.
Volume de reação entre 100-200µl no mínimo. Apresente sistema de
incubação das cubetas. Apresentar temperatura de reação: 37 ºC com
temperatura  ajustável:  +  -  0.1  ºC.  Sistema  óptico  com Lâmpada  de
halogênio,  Fotometria:  único  canal.  Com  leitura  colorimétrica,
turbidimétrica, cinética e de ponto final. Comprimento de onda com no
mínimo 12 filtros como: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660,
700,  740,  800nm. Tendo absorbância:  0-3,0  Abs e resolução:   0.001
Abs, no mínimo; Reagente, Controle e Calibração: Modo de calibração
deve ser no mínimo: linear, não linear e calibração de desvio. Controle
de qualidade programado pelo software, Modo de calibração deve ser
no  mínimo:  linear,  Logit-Log  4P,  Logit-Log  5P,  Spline,  Exponencial,
Polinomial, Parábola; Controle de qualidade programado pelo software.
Sistema  Operacional:  Windows  XP  Professional  ou  Superior  com
Interface RS-232 e Leitor de código de barra capaz de comunicar com
LIS no modo bi-direcional.  Deverá fornecer  Estação de  Produção de
Água  tipo  l  como  previsto  no  item  10  deste  Edital;  Deverá  possuir
impressora  integrada  ou  externa  (matricial/jato  de  tinta),  sendo  que
tanto  a  impressora  quanto  o  computador  e  os  acessórios  e  papéis
utilizados deverão ser fornecidos pela empresa.  O equipamento deve
vir  acompanhados  de  “nobreak”  com autonomia  de  no  mínimo  uma
hora.  Este  deverá  permanecer  no  laboratório  até  o  término  da
concessão. É obrigatório informar na proposta o volume individual  de
reagente contido em cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar
tabela  informando  o  nº  de  testes  realizados  por  frasco  reagentes.  A
empresa  deverá  ser  responsável  por  todo  material  para  instalação,
manutenção e assistência técnica científica, bem como todas as peças
descartáveis,  controles,  calibradores  e  papéis  de  impressão
necessários  a  realização  dos  testes.Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação.  Registro  no  Ministério  da  Saúde  /  ANVISA.
EQUIPAMENTOS  E  OS REAGENTES  TEM  QUE  SER DA MESMA
MARCA.Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,
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materiais,  insumos,  consumíveis  e  demais  itens  inerentes  a  boa
execução da análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá ser
entregue todo o material para a sua realização.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

2 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato, o equipamento para a realização de testes em BIOQUÍMICA
com as seguintes características:
EQUIPAMENTO  PARA  ANÁLISES  BIOQUÍMICAS,  COM  SISTEMA
AUTOMÁTICO, idênticos, silenciosos, com acesso randômico, de fácil
operação,  com  contenha  suporte  para  exames  emergenciais  (tecla
STAT),  com  processamento  de,  no  mínimo,  150  testes/hora;
Metodologias  de  Ponto  Final,  Cinética,  Turbidimétrica,  mono  ou  bi-
reagentes, Curva de calibração linear e não linear. Sistema com módulo
de  administração  de  amostra  para,  no  mínimo, 20  posições  para
pacientes  no  mínimo,  bandeja  de  reagente  para,  no  mínimo,  40
posições de compartimento refrigerado. As probes deverão apresentar
detecção de nível de amostra, verificação da rotina, detecção de nível
de líquido, coágulos,  bolhas e verificação da rotina.  Deve apresentar
diluição  de  amostra  automática  e  pré-diluição  na  própria  cubeta.
Sistema de reação automático com lavagem das cubetas descartáveis
ou  autolaváveis.  Mínimo  de  80  cubetas  para  reação.  Apresentar
caminho óptico com leitura de 5 mm no mínimo. Volume de reação entre
100-300 µl no mínimo. Apresentar temperatura de reação: 37 ºC com
temperatura  ajustável:  +/-  0.1  ºC.  Apresentar  programa para evitar  o
arraste de reagentes, com possibilidade de inserir lavagens com água e
ou  detergente  entre  as  amostras  e  possibilidade  de  indicar  a
incompatibilidade  entre  reagentes,  evitando  contaminação.  Sistema
óptico  como  Lâmpada  de  halogênio,  Fotometria:  de  duplo  feixe.
Comprimento de onda com no mínimo 08 (oito) filtros, tais como 340,
405,  505,  550,  590,  650,  700,  750,  tendo  absorbância:  0-3,  Abs  e
resolução: 0.001 Abs no mínimo. Reagente, controle e Calibração. Modo
de  calibração  deve  ser  no  mínimo:  linear,  Spline,  Exponencial,
Polinomial.  Controle  de  qualidade  programado  pelo  software,  pelas
regras de: Multiregra de Westgard. Utilização da quantidade controles
necessários  escolhendo-se  quais  regras  de  Westgard  que  se  quer
trabalhar.  Sistema  Operacional:  Windows  XP  Professional,  superior
com  Interface:  RS-232.  O  equipamento  deverá  possuir  impressora
integrada  ou  externa  (matricial/jato  de  tinta),  sendo  que  tanto  a
impressora quanto o computador e os acessórios e papéis  utilizados
deverão  ser  fornecidos  pela  empresa.  O  equipamento  deve  vir
acompanhados de “nobreak” com autonomia de no mínimo uma hora.
Este deverá permanecer no laboratório até o término da concessão. É
obrigatório informar na proposta o volume individual de reagente contido
em  cada  frasco  e  a  quantidade  de  frascos.  Apresentar  tabela
informando o nº de testes realizados por reagente. A empresa deverá
ser  responsável  por  todo  material  para  instalação,  manutenção  e
assistência técnica científica, bem como todas as peças descartáveis,
controles, calibradores e papéis de impressão necessários a realização
dos  testes.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação.  Registro  no
Ministério da Saúde / ANVISA. EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES
TEM QUE SER DA MESMA MARCA. Entenda-se TESTE como todo o
conjunto de reagente, materiais, insumos, consumíveis e demais itens
inerentes  a  boa  execução  da  análise.  Assim  para  cada  TESTE
contratado deverá ser entregue todo o material para a sua realização.

 05

LOTE 3 – SOROLOGIA E HORMÔNIOS

LOCAL (IS) DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE SOROLOGIA / HORMÔNIOS (02);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato, o equipamento para a realização de testes SOROLÓGICOS
com as seguintes características:
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EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS
UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE ELETRO QUIMIOLUMINESCÊNCIA
OU  QUIMIOLUMINESCÊNCIA  EM  COMBINAÇÃO  COM
MICROPARTÍCULAS MAGNÉTICAS. Idênticos;  Modo de operação por
acesso randômico, analise por lote e também analise por prioridade –
urgências (STAT). Carregamento de amostras de no mínimo 100 tubos
primários, principalmente, que possa ser  aberto para vários tamanhos
de tubos em racks de 10 amostras no   mínimo cada e recarregamento
contínuo de racks.  E utilize ponteiras descartáveis.  Carregamento de
reagentes  de  no  mínimo  20  a  25  posições  (trilhos)  disponíveis  que
permita no mínimo 2.000 determinações, que possua recarregamento
contínuo, apresente área de resfriamento dos reagentes e apresente um
re-suspenssor  de  partículas  magnéticas.  Os  módulos  de  reagentes
deverão conter calibradores e reagentes para a realização dos ensaios
fornecidos prontos para uso. Que apresente reagentes com solução de
micropartículas  magnetizadas.  E  utilize  cubetas  descartáveis.
Calibração   com  estabilidade  das  curvas  de  calibração,  com
procedimento de “calibração de curva”, de forma a serem necessários
de 2 a 3 pontos para a calibração do teste, apresente também testes
com “compartilhamento” da curva de calibração do mesmo lote. Deverá
apresentar tecnologia de Detecção de coágulos, bolhas ou fibrinas; Uso
de  ponteiras  descartáveis  para  amostras;  Código  de  barras  para
amostras e reagentes; Identificação e controle total dos reagentes por
rádio frequência; Checagem contínua de reagentes líquidos; Cubetas de
amostras  individuais;  Protocolo  de  diluição  variável  (por  ensaio  ou
paciente);  Possibilidade  de  conversão  das  Unidades  dos  testes;
Diluição  automática  de  amostras  de  alta  titularidade;  Realização
automática de outro ensaio em função do resultado do teste; Completa
rastreabilidade  dos  resultados  (rastreando  no  mínimo:  kit  utilizado,
data/hora, curva de calibração, “erros detectados”, dados do paciente e
dados  da  unidade  que  enviou  a  amostra);  Incubação  constante  a
temperatura de no mínimo 36 ºC; Operação a temperatura ambiente
entre 15 e 30 ºC; Software para Controle de Qualidade e Possibilidade
de  acesso  remoto  para  serviços;  Com  equipamentos  de  informática
compatível com as tecnologias atuais, monitor com tela colorida e com
toque  de  tela  Touch  Screen.  Permitir  Interfaceamento  com Conexão
bidirecional para um servidor (protocolo ASTM). Dimensões: no mínimo
de  largura:  150  cm,  com  mínimo  de  altura:  150  cm  e  mínimo  de
Profundidade:  90  cm.  O  equipamento  deverá  possuir  impressora
integrada  ou  externa  (matricial/jato  de  tinta),  sendo  que  tanto  a
impressora quanto o computador e os acessórios e papéis  utilizados
deverão  ser  fornecidos  pela  empresa.  O  equipamento  deve  vir
acompanhados de “no break” com autonomia de no mínimo uma hora.
Este deverá permanecer no laboratório até o término da concessão. É
obrigatório  informar  na  proposta  o  volume  individual  de  reagente
contido em cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar tabela
informando o nº de testes realizados x reagentes. A empresa deverá ser
responsável  por  todo  material  para  instalação,  manutenção  e
assistência técnica científica, bem como todas as peças descartáveis,
controles, calibradores e papéis de impressão necessários a realização
dos  testes.  Certificado  de  Boas  Práticas  de  fabricação.  Registro  no
Ministério da Saúde / ANVISA.  EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES
TEM QUE SER DA MESMA MARCA. Entenda-se TESTE como todo o
conjunto de reagente, materiais, insumos, consumíveis e demais itens
inerentes  a  boa  execução  da  análise.  Assim,  para  cada  TESTE
contratado deverá ser entregue todo o material para a sua realização.

LOTE 4 – GASOMETRIA

LOCAL (IS) DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA (01);
2. LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato,  o  equipamento  para  a  realização  de  testes  em
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GASOMETRIA com as seguintes características:
ANALISADOR  AUTOMÁTICO  DE  GASES  SANGUÍNEOS  EM
AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL HEPARINIZADO, COM NO MÍNIMO
05  (CINCO)  PARÂMETROS  (pH,  pO2,  pCO2,  Bicarbonato  e  AS2
(exceto base)), Idênticos; Aspiração automática de no mínimo de 50 µl
(microlitros),  capilar,  seringa  ou  tubo  de  ensaio  (a  vácuo);  Tipo  de
amostra:  sangue  total,  soro,  plasma  e  controle  de  qualidade;
Metodologia  utilizada:  cartuchos,  constituído  de  sensores.  Velocidade
de  Processamento  de  no  mínimo  40  testes  /  hora;  Calibração
automática  por  meio  de  soluções  de  calibração;  Possuir  sistema  de
remoção  de  coágulos;  Limpeza  e  descartes  automático;  Reagente
dedicado.  Sistema  fechado.  Sem  preparação/manipulação  de
reagentes  para  minimização  de  acidentes;  Que  permita  controle  de
qualidade  externo;  Compacto,  de  bancada,  que  permita  conexão  a
suporte  para  transporte,  com  bateria  interna  com  autonomia  de  no
mínimo  12  horas.  Sistema  intuitivo,  personalizável,  com  controle  de
acesso  por  senha;  Leitor  de  código  de  barras;  Que  permita
interfaceamento  total  (SIL,  SIH,  SIC,  SGD);  Aviso  de  FLAGS  e
VALORES  DE  PÂNICO  /  ANORMAIS;  Protocolos  de  impressão  e
visualização configuráveis pelo usuário; Software para o gerenciamento
de  dados  do  paciente,  controle  de  qualidade,  calibrações  e
manutenções;  Dados  estatísticos  impressão  do  gráfico  de  Levey-
Jennings;  O  equipamento  deverá  possuir  impressora  integrada  ou
externa (matricial/jato de tinta), sendo que tanto a impressora quanto os
acessórios e papéis utilizados deverão ser fornecidos pela empresa. O
equipamento deve vir acompanhados de “nobreak” com autonomia de
no  mínimo  uma hora.  Este  deverá  permanecer  no  laboratório  até  o
término  da  concessão.  É  obrigatório  informar  na  proposta  o  volume
individual  de  reagente  contido  em  cada  frasco  e  a  quantidade  de
frascos.  Apresentar  tabela  informando  o  nº  de  testes  realizados  x
reagentes.  A empresa deverá ser  responsável  por todo material  para
instalação,  manutenção  e  assistência  técnica-científica,  bem  como
todas  as  peças  descartáveis,  controles,  calibradores  e  papéis  de
impressão  necessários  a  realização  dos  testes.Certificado  de  Boas
Práticas  de  fabricação.  Registro  no  Ministério  da  Saúde  /  ANVISA.
EQUIPAMENTOS  E  OS REAGENTES  TEM  QUE  SER DA MESMA
MARCA.Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,
materiais,  insumos,  consumíveis  e  demais  itens  inerentes  a  boa
execução da análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá ser
entregue todo o material para a sua realização.

LOTE 5 – MICROBIOLOGIA 

LOCAL DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA / HEMOCULTURA (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa  vencedora  da  licitação  deverá  fornecer,  em  regime  de
comodato,  o  equipamento  para  a  realização  de  testes  em
MICROBIOLOGIA com as seguintes características:
EQUIPAMENTO(S)  PARA  A  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES  DE
IDENTIFICAÇÃO  BACTERIANA  –  CULTURA  PARA  BACTÉRIAS
FERMENTADORAS,  NÃO  FERMENTADORAS,  FASTIDIOSAS,
ANAERÓBICAS,  GRAM  NEGATIVAS,  GRAM  POSITIVAS  E
LEVEDURAS  E  ANTIBIOGRAMAS/ANTIFUNGIGRAMAS  COM
RESULTADOS EXPRESSOS EM MIC;Por meio de cartões ou painéis,
para cultura com identificação bacteriana e antibiograma; Com todas as
fases  do  processo  dentro  do  equipamento,  inclusive  incubação,  que
realize  ainda  identificação  bacteriana  e  fúngica  e
antibiograma/Antifungigrama  com  Concentração  Inibitória  Mínima
(MIC).  Com  software  atualizado  de  acordo  com  as
alterações/atualizações  das  Normas  da  CLSI  e  conter  dados
estatísticos  e  epidemiológicos.  Rack  com,  no  mínimo,  10
cartas/posições por cassete; Capacidade mínima de incubação de 30
(trinta) cartas; Módulo de análise e incubação de bancada; Bivolt; com
computador integrado ao sistema operacional;  Com software intuitivo,
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de  fácil  entendimento,  em  português,  plataforma  Windows  ®;
personalizável, com controle de acesso por senha; Leitor de código de
barras; Que permita interfaceamento total (SIL, SIH, SIC, SGD);  Aviso
de  FLAGS  e  VALORES  DE  PÂNICO /  ANORMAIS;  O  equipamento
deverá possuir impressora integrada ou externa (matricial/jato de tinta),
sendo que tanto a impressora quanto os acessórios e papéis utilizados
deverão  ser  fornecidos  pela  empresa.  O  equipamento  deve  vir
acompanhados de “nobreak” com autonomia de no mínimo uma hora.
Este deverá permanecer no laboratório até o término da concessão.  A
empresa  deverá  ser  responsável  por  todo  material  para  instalação,
manutenção e assistência técnica-científica, bem como todas as peças
descartáveis,  controles,  calibradores  e  papéis  de  impressão
necessários  a  realização  dos  testes.Certificado  de  Boas  Práticas  de
fabricação.  Registro  no  Ministério  da  Saúde  /  ANVISA.
EQUIPAMENTOS  E  OS REAGENTES  TEM  QUE  SER DA MESMA
MARCA.Cabe ressaltar que para cada teste deverá ser entregue um
cartão/painel  de  antibiograma e  um cartão/painel  de  identificação ou
que  seja  antibiograma/identificação  em  um  único  cartão/painel;
Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,  materiais,
insumos,  consumíveis  e  demais  itens  inerentes  a  boa  execução  da
análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá ser entregue todo
o material para a sua realização.

ANEXO – A   MATERIAIS E INSUMOS INERENTES AOS TESTES

LOTE 5 – MICROBIOLOGIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

1

ÁGAR  CROMOGÊNICO  CPS EM  PLACA  DE  PETRY  DE  PLÁSTICO,
DESCARTÁVEIS,  MEDINDO 90MM X 15MM. PACOTE COM 10 UNIDADES.
CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

2

ÁGAR SANGUE A 5% EM PLACA DE PETRY DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS,
MEDINDO  90MM  X  15  MM,  PREPARADO  A  PARTIR  DE  SANGUE  DE
CARNEIRO.  PACOTE  COM  10  UNIDADES.   CERTIFICADO  DE  BOAS
PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  /
ANVISA.

PCT

3

ÁGAR  CHOCOLATE POLYVITEX,  EM  PLACA  DE  PETRY  DE  PLÁSTICO,
DESCARTÁVEIS, MEDINDO 90 MM X 15 MM. PACOTE COM 10 UNIDADES.
CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

4

ÁGAR MACCONKEY, EM PLACA DE PETRY DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEIS,
MEDINDO 90 MM X 15 MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /
ANVISA.

PCT

5

ÁGAR  SS (SALMONELA/SHIGELLA),  EM PLACA DE PETRY DE PLÁSTICO,
DESCARTÁVEIS, MEDINDO 90 MM X 15 MM. PACOTE COM 10 UNIDADES.
CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

6

ÁGAR  HEKTOEN,  EM  PLACA DE PETRY DE PLÁSTICO,  DESCARTÁVEIS,
MEDINDO 90 MM X15MM. PACOTE COM 10 UNIDADES.  CERTIFICADO DE
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /
ANVISA.

PCT

7

ALÇA  DE  PLÁSTICO  CALIBRADA  DE  1   MICROLITRO,  ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL  E   EMBALADA  INDIVIDUALMENTE.  PACOTE  COM  100
UNIDADES.  CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

8

ALÇA  DE  PLÁSTICO  CALIBRADA  DE  10  MICROLITROS,  ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL  E  EMBALADA  INDIVIDUALMENTE.  PACOTE  COM  100
UNIDADES.  CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

9
SWAB ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  PACOTE COM
100  UNIDADES.  CERTIFICADO  DE  BOAS  PRÁTICAS  DE  FABRICAÇÃO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

10
PONTEIRA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PARA VOLUME DE 200 MICROLITROS.
PACOTE COM 100.  CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

11
PONTEIRA  DESCARTÁVEL,  ESTÉRIL  PARA  VOLUME  DE  1000
MICROLITROS.  PACOTE COM 100.  CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.

PCT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

58



Processo n.º 08.00173/2015

Fl.________________

Visto______________

LOTE 6 – HEMOCULTURA

LOCAL DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA / HEMOCULTURA (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de comodato, o
equipamento  para  a  realização  de  testes  em  hemostasia  com  as  seguintes
características:

EQUIPAMENTO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  HEMOCULTURAS  POR
AUTOMOÇÃO,  que utilize frascos específicos para Aeróbios (adulto), Aeróbios
(pediátrico), Anaeróbios, Fungos e Micobactérias, com capacidade mínima de 60
(sessenta)  frascos;  Os  frascos  específicos  deverão  ser  de  MATERIAL
INQUEBRÀVEL visando a segurança do profissional manipulador; Para fins de
julgamento de propostas, será considerado o menor preço global da somatória
dos  itens,  analisando  a  coerência  dos  valores  individuais;  a  qualidade  dos
aparelhos oferecidos, o tempo do uso dos mesmos e regulamentação junto à
ANVISA.  Aviso  de  FLAGS  e  VALORES  DE  PÂNICO  /  ANORMAIS;  O
equipamento deverá possuir impressora integrada ou externa (matricial/jato de
tinta),  sendo que tanto a impressora quanto os acessórios e papéis utilizados
deverão ser fornecidos pela empresa.
O equipamento deve vir  acompanhados de “no break”  com autonomia de no
mínimo  uma hora.  Este  deverá  permanecer  no  laboratório  até  o  término  da
concessão. É obrigatório informar na proposta o volume individual de reagente
contido em cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar tabela informando
o nº de testes realizados x reagentes.  A empresa deverá ser  responsável por
todo material para instalação, manutenção e assistência técnica-científica, bem
como todas as peças descartáveis, controles, calibradores e papéis de impressão
necessários a realização dos testes.
Certificado de Boas Práticas de fabricação.  Registro no Ministério da Saúde /
ANVISA.  EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES TEM QUE SER DA MESMA
MARCA.
Cabe  ressaltar  que para  cada  teste  deverão  ser  entregues  as  garrafas  para
crescimento microbiano; Entenda-se TESTE como todo o conjunto de reagente,
materiais,  insumos,  consumíveis e demais itens inerentes a boa execução da
análise. Assim, para cada TESTE contratado deverá ser entregue todo o material
para a sua realização (aeróbico, anaeróbico e/ou micobactérias/fungos.

01

ANEXO B – HEMOCULTURA

ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO

1 CALDO DE HEMOCULTURA  AERÓBIO PEDIÁTRICO com inibidor de antibióticos para
equipamento totalmente automatizado.

PCT

2 CALDO  DE  HEMOCULTURA  AERÓBIO ADULTO com  inibidor  de  antibióticos  para
equipamento totalmente automatizado.

PCT

3 CALDO DE HEMOCULTURA ANAERÓBIO com inibidor de antibióticos para equipamento
totalmente automatizado. 

PCT

4 CALDO  DE  HEMOCULTURA  PARA  MICOBACTÉRIAS/FUNGOS com  inibidor  de
antibióticos para equipamento totalmente automatizado.

PCT

LOTE 7 – UROANÁLISE

LOCAL DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE LIQUIDOS CORPORAIS (02);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de comodato, o
equipamento  para  a  realização  de  testes  em  hemostasia  com  as  seguintes
características:

EQUIPAMENTO  AUTOMATIZADO  PARA  ANÁLISE  DE  ELEMENTOS
URINÁRIOS (hemácias,  leucócitos,  bactérias,  cilindros  hialinos,  cilindros
patológicos, cristais,  células epiteliais escamosas,  células epiteliais,  leveduras,
piócitos  e  espermatozoides)  por  digitalização  de  imagens  utilizando  software
específico.  Idênticos;  Velocidade  de  processamento  de  no  mínimo  60
amostras/hora.Volume aspirado de no mínimo 150 ul (microlitros); Para análise

02
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de  parâmetros  físicos  e  bioquímicos  de  urina;  Análise  por  metodologia  de
reflectância em 03 (três) diferentes comprimentos de onda e análise de imagem
digital  para  determinação  dos  analitos.  Parâmetros  químicos  (bilirrubina,
urobilinogênio,  cetonas,  ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue,  pH,  nitrito,
leucócitos)  determinado  automaticamente  por  metodologia  de  refração
(refratômetro e fotodiodo) em tiras de teste. Apresentando esteira para leitura de
tira de urina com movimentação contínua e carregamento de amostras, com fácil
manuseio;  Aviso de FLAGS e VALORES DE PÂNICO / ANORMAIS;  Realizar
autocalibração; Permitir  interfaceamento bidirecional;  Sensores e monitores de
nível  para  reagentes,  calibradores,  bem  como  permitir  o  controle  de  testes
realizados no equipamento; Possuir leitor de código de barras; Armazenamento
interno de resultados (“on board”) de no mínimo 10.000  pacientes; Memória para
armazenar  no  mínimo  8.000  resultados,  e  no  mínimo  4.000  resultados  com
imagem;
O equipamento deverá possuir impressora integrada ou externa (matricial/jato de
tinta),  sendo que tanto a impressora quanto os acessórios e papéis utilizados
deverão ser fornecidos pela empresa.
O equipamento deve vir  acompanhados de “no break”  com autonomia de no
mínimo  uma hora.  Este  deverá  permanecer  no  laboratório  até  o  término  da
concessão. É obrigatório informar na proposta o volume individual de reagente
contido em cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar tabela informando
o nº de testes realizados x reagentes.  A empresa deverá ser  responsável por
todo material para instalação, manutenção e assistência técnica-científica, bem
como todas as peças descartáveis, controles, calibradores e papéis de impressão
necessários a realização dos testes.
Certificado de Boas Práticas de fabricação.  Registro no Ministério da Saúde /
ANVISA.  EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES TEM QUE SER DA MESMA
MARCA.
Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,  materiais,  insumos,
consumíveis e demais itens inerentes a boa execução da análise. Assim, para
cada  TESTE  contratado  deverá  ser  entregue  todo  o  material  para  a  sua
realização.

LOTE 8 – COAGULAÇÃO / HEMOSTASIA

LOCAL DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO CENTRAL – DEPARTAMENTO DE HEMOSTASIA;
2. UNIDADE DE REFERÊNCIA 01 – UNIDADE DE SAÚDE HAMILTON RAULINO GONDIM (01);
3. UNIDADE DE REFERÊNCIA 02 – UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de comodato, o
equipamento  para  a  realização  de  testes  em  hemostasia  com  as  seguintes
características:

EQUIPAMENTO  AUTOMÁTICO  PARA DETERMINAÇÃO  DE  PARÂMETROS
EM  HEMOSTASIA EM  SANGUE  TOTAL  (com  citrato  de  sódio),  de  acesso
randômico; Idênticos; Sistema de verificação com sensor do nível liquido das
amostras e reagentes, apresente sistema com carregamento continuo de
amostras, reagentes, consumíveis e descarga de resíduos sem interromper
o  processamento  das  amostras.  Com  capacidade  de  monitoramento  e
gerenciamento lotes de reagentes. Capacidade para no mínimo 40 amostras
e aceite tubos primários e pediátricos, bandeja de reagente para 5 posições
no mínimo. Deve apresentar diluição de amostra automática, Pré-diluição e pós-
diluição. Tecnologias múltiplas de medição: Determinação com, no mínimo, dois
modos de leitura de detecção do coágulo (método mecânico “padrão ouro”  e
metodologia óptica);   Sistema de placa de cubetas  multifuncional  para  leitura
mecânica  e  óptica;  O  equipamento  deve  apresentar  reagente  de  sistema de
reação como: Sistema automático, com capacidade de no mínimo 400 cuvetas
Detecção  simultânea  para  testes  coagulométricos,  Cromogênicos  e
Imunoturbidimétricos;  Flexibilidade,  por  meio  de  sistema  operacional  intuitivo,
para escolher o melhor método de detecção do coágulo; Permita a utilização de
tubos de amostras primários e adaptadores para amostras pediátricas e tubos
tipo “eppendorf”; Sensores e monitores de nível para reagentes e amostra;
Leitor de códigos de barras interno para reagentes e amostras. Monitor touch
screen com Software flexível e Gestão de Resultados Controle de Qualidade com
gráficos de Levy-Jennings e regra de Westergard;  Sistema de monitoramento
real  dos  consumíveis,  reagentes  e  resíduos.
Tecla  STAT:  Amostras  de  emergência  a  qualquer  momento.  Armazenamento
interno de resultados (“on board”)  de,  no mínimo,  10.000 pacientes;  Aviso de
FLAGS e VALORES DE PÂNICO / ANORMAIS; Modo de calibração deve ser no
mínimo:  linear  (um  ponto,  dois  ponto  e  multiponto),  Controle  de  qualidade
programado  pelo  software,  pelas  regras  de  Westgard,   gráfico  de  Levey-
Jennings,  log  on-line.  Utilização  da  quantidade  controles  necessários
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escolhendo-se quais regras de Westgard que se quer trabalhar.
O equipamento deverá possuir impressora integrada ou externa (matricial/jato de
tinta),  sendo que tanto a impressora quanto os acessórios e papéis utilizados
deverão ser fornecidos pela empresa. O equipamento deve vir acompanhados de
“no break” com autonomia de no mínimo uma hora. Este deverá permanecer no
laboratório até o término da concessão.  É obrigatório informar  na proposta o
volume individual de reagente contido em cada frasco e a quantidade de frascos.
Apresentar tabela informando o nº de testes realizados x reagentes.  A empresa
deverá  ser  responsável  por  todo  material  para  instalação,  manutenção  e
assistência técnica-científica, bem como todas as peças descartáveis, controles,
calibradores e papéis de impressão necessários a realização dos testes.
Certificado de Boas Práticas de fabricação.  Registro no Ministério da Saúde /
ANVISA.  EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES TEM QUE SER DA MESMA
MARCA.
Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,  materiais,  insumos,
consumíveis e demais itens inerentes a boa execução da análise. Assim, para
cada  TESTE  contratado  deverá  ser  entregue  todo  o  material  para  a  sua
realização.

LOTE 9 – POINT OF CARE TROPONINA T

LOCAL (IS) DE INSTALAÇÃO ITEM 1: 
1. LABORATÓRIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS ZONA LESTE (01) E ZONA

SUL (01);
2. LABORATÓRIO DA POLICLINICA ANA ADELAIDE (01);

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 A empresa vencedora da licitação deverá fornecer, em regime de comodato, o
equipamento  para  a  realização  de  testes  em  hemostasia  com  as  seguintes
características:

EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE
TROPONINA  FRAÇÃO  T;  Idênticos;  De  bancada;  Utilize  sangue  total
heparinizado;  Aspiração de,  no  mínimo,  100  ul;  Que  permita  a  determinação
rápida e fácil da troponina T; Permita a ampliação de outros analitos / marcadores
cardíacos, tais como CK fração MB, NT-proBNP, D-dímero, Mioglobina e outros
caso necessário (Protocolos de Atenção Cardíaca – ACLS); Que permita uso de
controles  de qualidade externos,  bloqueio  de CQ pelo  operador  com uso de
senha;  Software  intuitivo  em  Português  (BRA),  com  telas  simples  e  de  fácil
entendimento;  Com Tempo  de leitura  entre,  no  mínimo,  8  e,  no  máximo,  12
minutos;  Que  permita  interfaceamento:  Interface  infravermelha,  LED/IRED;
Conectividade: Porta USB e Ethernet; Que permita uso de leitor de código de
barras; Memória de, no mínimo, 400 (quatrocentos) resultados de teste com data,
hora  e  observações;  Bivolt;  Se  portátil,  que  permita  autonomia  mínima  de  8
testes/carga;
O  equipamento  deverá  possuir  impressora  integrada  ou  externa
(matricial/jato de tinta), sendo que tanto a impressora quanto os acessórios
e papéis utilizados deverão ser fornecidos pela empresa.
O equipamento deve vir  acompanhados de “no break”  com autonomia de no
mínimo  uma hora.  Este  deverá  permanecer  no  laboratório  até  o  término  da
concessão.
É obrigatório informar na proposta o volume individual de reagente contido em
cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar  tabela informando o nº de
testes realizados x reagentes.
A  empresa  deverá  ser  responsável  por  todo  material  para  instalação,
manutenção  e  assistência  técnica-científica,  bem  como  todas  as  peças
descartáveis,  controles,  calibradores  e  papéis  de  impressão  necessários  a
realização dos testes.
Certificado de Boas Práticas de fabricação.
Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.
EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES TEM QUE SER DA MESMA MARCA.
Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,  materiais,  insumos,
consumíveis e demais itens inerentes a boa execução da análise. Assim, para
cada  TESTE  contratado  deverá  ser  entregue  todo  o  material  para  a  sua
realização.

03

Produção dos últimos 12 meses

População estimada do Município de Porto Velho:
Ano Base 2007 – 369.345 habitantes.
Ano Base 2010 – 428.527 habitantes.
Ano Base 2014 – 494.013 habitantes.
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Tomando como base os 03 (três) últimos censos do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e projetando a estimativa de
crescimento para o período entre 2014 – 2018, levando em consideração os dados acima, teremos a projeção média de crescimento
de 12,61%, correspondente a 556.347 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete) habitantes.

Atendimentos médicos realizados pela Atenção Básica:
Exercício 2014: 208.818 consultas realizadas.
População: 494.013 habitantes.
Cobertura: 42%.

Atendimentos médicos especializados (Centro de Especialidades Médicas – CEM):
Exercício de 2014: 123.232 consultas realizadas.

Atendimentos de Urgência e Emergência:
Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino: 249.706 consultas realizadas.
Unidades de Pronto Atendimento 24 horas: 225.213 consultas realizadas.

PORTARIA MINISTERIAL 1.101/2002 – parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde -  SUS.

NÚMERO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E RADIODIAGNÓSTICO, POR ESPECIALIDADE MÉDICA, PARA CADA 100 CONSULTAS.
 

Especialidade Patologia Clínica Radiodiagnóstico

Urgência/ Emergência 
(Geral)

25 5

Clínicas Básicas   

Clínica Médica 65 15

Ginecologia 25 5

Obstetrícia 200 2

Pediatria 30 2

Clínicas Especializadas   

Alergologia 2 1

Cardiologia 60 15

Clínica Cirúrgica 35 8

Dermatologia 20 1

Doenças Vasculares 
Periféricas

30 5

Endocrinologia 50 2

Gastroenterologia 30 12

Hematologia 150 4

Medicina Física  * 10 20

Nefrologia 50 9

Neurocirurgia 25 10
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Neurologia 15 8

Oftalmologia 15 1

Oncologia 70 15

Otorrinolaringologia 20 3

Proctologia 35 8

Psiquiatria 5 1

Reumatologia 40 15

Tisiopneumologia 25 20

Traumato – Ortopedia 12 30

Urologia 50 15

Outras 20 5

 
Observação:  *  Nas especialidades  de  Medicina  Física,  incluindo  Fisiatria  ,  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional,  as  solicitações de
exames, geralmente são feitas por outros especialistas.
 
Nota 1: O quantitativo de exames registrados nesta tabela, é orientador, podendo variar, de acordo com peculiaridades locais.
Nota 2: A Patologia Clínica refere-se somente ao Grupo 11 da Tabela de Procedimentos do SIA-SUS e o Radiodiagnóstico, ao Grupo 12
da mesma Tabela.

 

ANEXO lV DO TERMO DE REFERÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Laboratório Central Municipal instalado provisoriamente na Policlínica Rafael Vaz e Silva.
2. Centralização de Hematologia instalado provisoriamente na Policlínica Rafael Vaz e Silva.

• HEMATOLOGIA LOTE X, ITEM 1;
• BIOQUIMICA LOTE X, ITEM 1;
• SOROLOGIA, LOTE X;
• HORMÔNIOS, LOTE X;
• UROANÁLISE, LOTE X;
• COAGULAÇÃO, LOTE X;

3. Laboratório de Microbiologia instalado provisoriamente no Centro de Especialidades Médicas.
• MICROBIOLOGIA, LOTE X;
• HEMOCULTURA, LOTE X;

4. Laboratório da Maternidade Municipal Mãe Esperança.
• HEMATOLOGIA, LOTE X, ITEM 2;
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• BIOQUIMICA, LOTE X, ITEM 2;
• GASOMETRIA, LOTE X;
• UROANÁLISE, LOTE X;
• COAGULAÇÃO, LOTE X;
• POINT OF CARE (TROPONINA), LOTE X;

5. Laboratório da Policlínica Ana Adelaide.
6. Laboratório da Policlínica José Adelino.
7. Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento – Zona Leste.
8. Laboratório da Unidade de Pronto Atendimento – Zona Sul.

• HEMATOLOGIA, LOTE X;
• BIOQUIMICA, LOTE X;
• GASOMETRIA, LOTE X;
• POINT OF CARE (TROPONINA), LOTE X;
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ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para
fins do disposto no subitem (completar) do Edital (completar com identificação do edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  (identificação  da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de
qualquer integrante de (órgão licitante) 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.

___________________________, em ___ de ___________________ de 2016.

____________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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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 2016. 

_______________________________________
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 ____/2016, 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,    /     /2016.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº ___/2016 - SRP Nº ___/2016

PROCESSO Nº 08.00173-00/2015

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2016), 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  Secretário  Municipal  de  Saúde,
________________________, RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR e  de  outro  as
empresas:___________________________________DETENTORAS, firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo ........ e homologada à
fl. ....,Referente ao Pregão Eletrônico nº _____/2016, para IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM
CESSÃO DE  EQUIPAMENTOS  EM  REGIME  DE  COMODATO PARA  REALIZAÇÃO DOS
TESTES  LABORATORIAIS  –  LABORATÓRIO  CENTRAL  MUNICIPAL  LACEM,  do  tipo
MENOR  PREÇO,  Critério  de Adjudicação  por  Lote, para  atender  as  necessidades  da
Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de
Porto Velho,
o  qual  será  regido  pela  Lei  Federal  nº  10.520,  de  17.07.2002,  Decretos  Federal  nºs
5.504.2005 e 7.892/2013, pelos Decretos Municipal nºs 10.300 de 17.02.2006 e 13.707, de
21.11.2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
nº 8.666/93 (com suas posteriores alterações), bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e
demais normas regulamentares estabelecidas, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  IMPLANTAÇÃO  DE  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE
PREÇOS   PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE
EQUIPAMENTOS  EM  REGIME  DE  COMODATO  PARA  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES
LABORATORIAIS –  LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL LACEM,  visando  atender  à
Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do
Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2016, para Registro de Preços nº ___/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá  prazo de validade  de  12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho
(DOM).

2.2- Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o
produto referido 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. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador e anuência da(s) detentora(s), desde que devidamente comprovada a vantagem
e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

68



Processo n.º 08.00173/2015

Fl.________________

Visto______________

nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto 13.707, de 21 de novembro de
2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº 59/2010-PLENO do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia.

3.2- Caberá  à  Detentora  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 a que se refere o subitem 3.1 não poderão
exceder,  por  órgão ou entidade,  a  100% (cem por  cento) dos quantitativos dos itens do
Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

3.3.1.  O  Quantitativo  decorrente  das  adesões  à  Ata  de  Registro  de  Preços  não  poderá
exceder,  na totalidade,  ao  quíntuplo  quantitativo de  cada  item registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4-  Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  comprar  os  PRODUTO(s)  ora
registrados 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. DO 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 reequilíbrio, conforme os artigos 35 e 36 do Decreto nº 13.707/2014, 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 a
majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata. 

5. DA 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. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos
limites  encontrados  e  compatíveis  aos  de  mercado,  devendo  o  novo  preço  ser
registrado na Ata como alteração posterior;

II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor da
Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser
liberado  do compromisso assumido,  para  a convocação do fornecedor  seguinte,
respeitada a ordem classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do
produto  ao  patamar  compatível  com o  mercado,  caberá  ao  órgão  participante
providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO
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6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a
comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  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 produto no mercado atual, valendo-se, por
exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização  das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal  de Saúde, ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá
o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das
constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer
forma, o objeto licitado;

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. 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 assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução; 
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IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

8.2. O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

8.3. 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;

8.4. 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;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos
produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de
empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar a
entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas
necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada
para o item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4.  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.

9.5. Os Produtos, desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de Nota Fiscal e
a respectiva Nota de Empenho.

9.6. A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) obrigada(s) quando
for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Regis-
tro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da
mesma.

9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do(s) produtos entregue(s) não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora 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 Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente
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10. DO PAGAMENTO

10.1 - Após o RECEBIMENTO dos Produtos o processo será instruído com a respectiva Nota
Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

10.2 - A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 10 (dez) úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

10.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.4- É condição 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 verificadas nos sítios eletrônicos.

10.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365 I= 0,00016438

11. DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.

11.1- O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 –  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes,  bem  como,  às  previstas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  II  do  Edital,  são
obrigações da Detentora:

12.1.1- Responsabilizar  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Município  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município, conforme art. 70 da Lei
n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da eventual
contratação, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
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todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais  e outras solicitadas) e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições
previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas
no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre
a ampla defesa e o contraditório:

14.1.2- Advertência;

14.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o(s) produto(s) a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

14.1.4- 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 produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

14.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

14.1.6- 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;

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

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

14.1.9- 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 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;
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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 no Edital 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 produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

14.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

14.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

14.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

14.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

14.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

14.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

14.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas correrão à
conta  dos  recursos  específicos,  consignados  no  orçamento,  do  Município  de  Porto  Velho,
conforme especificado no Item 4, do Edital;

15.2- O  Valor  estimado  para  contratação  é  de R$  9.289.481,72 (nove  milhões,
duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
de que deles poderão advir,  facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade
de condições;

16.2. Fica a Detentora 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;
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16.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão  ao  Decreto  nº  13.707/2014, 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;

16.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de
Licitação  -  ___________________________”,  o  Edital  de  Licitação  –  Pregão  nº
_______/SRP/2016 e a proposta da detentora.

16.5. 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 2016.

___________________________
Secretário Municipal de Saúde

Pregoeiro

Empresa Detentora do Preço Registrado
(Futura detentora)

ANEXO VII DO EDITAL
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MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE  IMPLANTAÇÃO DE  SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA  AQUISIÇÃO  DE  REAGENTES  COM
CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE
COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES
LABORATORIAIS – LABORATÓRIO CENTRAL
MUNICIPAL  LACEM,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  __________-SEM____,  DE
UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias.... do mês …..de do ano de dois mil e dezesseis, 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.  Secretário  ________________________,  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 _________,
nos  termos do  Parecer  nº___/CJSE/PGM/2016,  devidamente autorizado nos autos  do
Processo  Administrativo  nº  08.00173-00/2015,  mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  IMPLANTAÇÃO  DE  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS   PARA  EVENTUAL  E
FUTURA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE
COMODATO  PARA  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES  LABORATORIAIS  –  LABORATÓRIO
CENTRAL MUNICIPAL LACEM, 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 ___/CJSE/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00173-00/2015, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O presente contrato terá sua Adjudicação Por Lote.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
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4.1 - Após o RECEBIMENTO dos Produtos, o processo será instruído com a respectiva  Nota
Fiscal ou a Nota e a Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cum-
primento das disposições contidas na legislação vigente;

4.2 - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis conta-
dos da data da liquidação da despesa, e, ainda:

4.3  - A  empresa  detentora  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.4- É condição 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 verificadas nos sítios eletrônicos.

4.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.
Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 –  O valor  desta  contratação  é  irreajustável durante  a  sua  vigência,  nos  termo da
legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 –   O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos,
limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários  referentes  ao  exercício  financeiro  da  sua
assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei 8.666/93;

7  . CLÁUSULA SÉTIMA –   DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS.

7.1- O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento obedecerão as
disposições contidas no Item 19 do Edital;

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:
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8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho, que tem como
Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido, a
seguir especificado:

PROJETO ATIVIDADE:
a) P.A: 08.31.10.301.268.2.302 – Apoio ao Programa de Atenção a Saúde dos Portadores de
Hipertensão Arterial e Diabetes Melitus;

FONTE RECURSO: 
a) 01.07 – Recursos do SUS

ELEMENTO DE DESPESA: 
a) 3.3.90.30 – Material de Consumo

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas perti-
nentes, bem como, as previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obriga-
ções da Detentora:

9.2. Entregar os Produtos constantes no Termo de Referência, Anexo II do Edital em até 30
(trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.

9.3. O Material deverá tender as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais
legislações  vigentes,  no  que  concerne  a  apresentação,  inviolabilidade,  embalagem
esterilização dos produtos quando indicado e constar obrigatoriamente registrado na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei Nº
6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

9.4. A  CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à  CONTRATANTE
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro
no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

9.5. A CONTRATADA deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas ex-
tras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos
seus empregados, resultantes da entrega do produto solicitado;

9.6. Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio Ban-
cário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para to-
dos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá
efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei
nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo Próprio do Licitante)

9.7. Emitida Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número do Processo, da Nota de Em-
penho, o nome e número do Banco, Agência e Número da Conta-corrente da CONTRATADA
onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento. Em
Favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
05.903.125/0001-45, Situada na rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-
000 Porto Velho/RO;
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9.8 A CONTRATADA deverá comunicar a divisão responsável pela solicitação dos produtos,
no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os mo-
tivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito, sob pena de sanções administrativas;

9.9 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contra-
to, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está obrigada a cumprir, sem prévio
consentimento por escrito da CONTRATANTE;

9.10. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas na proposta de
preço, prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante, tipo de apresentação,
quantidade por embalagem e procedência do produto;

9.11. Por ocasião do recebimento Provisório ou definitivo, caso seja detectado que os materi-
ais não atendem as especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus
anexos, poderá a Administração rejeitá-la, integralmente ou em parte, obrigando-se a empre-
sa CONTRATADA a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

9.12 Todos os produtos deverão se entregues lacrados e na embalagem do fabricante, ocor-
rendo a entrega dos produtos fora do prazo de validade estipulado neste pedido, o fornecedor
será responsabilizado e deverá substituí-los imediatamente, sem qualquer ônus para o CON-
TRATANTE;

9.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
na aquisição dos produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento)  do valor  contratado,  observado o que dispõe o art.  17,  §1º do Decreto Municipal
13.707/2014;

9.14. Toda e qualquer entrega dos produtos fora do estabelecido neste edital será imediata-
mente notificada à licitante detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará pronta-
mente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplica-
das também, as sanções previstas neste edital;

9.15. O Presente Termo deste instrumento determina ser obrigatório a reparar, corrigir, remo-
ver, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do certame em
que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais em-
pregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o artigo nº 69 da Lei 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1- Acompanhar, Fiscalizar, Conferir e Avaliar o objeto do Termo de Referência Anexo II do
edital,  através  de  representantes  designados  pela  SEMUSA (Comissão  de  Recebimento  e
Comissão de Certificação); 

10.2  Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

10.3 Não permitir que outrem execute o objeto do presente Termo de Referência;

10.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
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10.5 Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes do Termo de
Referência, ficando a contratada sujeita a sanções cabíveis;

10.6 A  CONTRATANTE  por  meio  de  comissão  de  Certificação,  motivará  a  apuração  de
descumprimento de quaisquer das cláusulas deste pedido, por parte da contratada;

10.7- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados.
Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições
previstas no Termo Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas
no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre
a ampla defesa e o contraditório:

11.1.2- Advertência;

11.1.3- Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o(s) produto(s) a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

11.1.4- 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 produtos, a contar do prazo estipulado
em cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

11.1.5- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada
para a assinatura do contrato;

11.1.6- 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;

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

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

11.1.9- 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;

11.2- 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;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

80



Processo n.º 08.00173/2015

Fl.________________

Visto______________

11.3- 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;

11.4- As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas  isoladas  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  legais  cabíveis,
garantida a prévia defesa;

11.5- 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:

11.5.1- Recusar-se a fornecer os produtos contratados, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis;

11.5.2- Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações
da fiscalização;

11.5.3- Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

11.5.4- Desatender às determinações da fiscalização;

11.6- As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em dobro,  sempre  que  se  repetir  o
motivo,  não podendo ultrapassar  a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público;

11.7- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  futura  contratada,  após  o  regular  processo
administrativo;

11.8- As  penalidades  aplicadas  só  poderão  ser  relevadas  nos  casos  de  força  maior,
devidamente comprovado, a critério do Município;

11.9- O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de recebimento da notificação.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1. 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  entrega  dos  produtos,  sem  prejuízo  das  demais  medidas
cabíveis.

12.2. 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 entrega dos produtos, objeto deste contrato, sem justa causa
e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da empresa sem prévia
manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 - 2941

COOEGE

81



Processo n.º 08.00173/2015

Fl.________________

Visto______________

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  do  contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3. 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.

12.4. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

I- Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde
que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os  direitos  da
CONTRATADA;

II- Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou  na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

III- Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/CJSE/PGM/2016,  fls.___;  ao  Termo  de  Referência,  de  fls.__,  e  a  proposta  da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em
parte.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA HABILITAÇÃO:

17.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a  habilitaram no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

18.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir  dúvidas  e
controvérsias oriundas do presente Termo.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:
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19.1.  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, 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 2016.

NOME DO SECRETÁRIO

Secretário Municipal de _________________

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
KAMILA FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

SUBPROCURADORA DA SAÚDE
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