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TERMO DE REFERENCIA 

SECRETAPIA MUNICIPA 

1.1. O presente Termo de Referencia tern por objeto a locarao de equipamentos 
laboratoriais corn a finalidade de atender as necessidades da Unidade de Pronto 
Atendimento 24h — UPA 24h, a contribuir corn as agoes da unidade no combate 
e enfrentamento a COVID-19, nos termos do art. 4° da Lei n° 13.979/2020, 
considerados pela Organizagao Mundial de Saude, como essenciais ao 
atendimento dos pacientes, conforme condigoes, quantidades a exigencias 
estabelecidas neste instrumento, no item 1.2. 

1.2) Detalhamento dos Equipamentos Laboratoriais para locagao: 

OT 

EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 

ITEM DESCRIcAO UNID QUANT. 

1 

ANALISADOR DE HEMATOLOGIA: MICROS 60 COM 16 
PARAMETROS COM VOLTAGEM 110V. UTILIZAcAO 
DETECCAO DE PARAMETROS HEMATOLOGICOS 
PLAQUETOGRAMA (PLAQUETAS), LEOCOGRAMA 
(LEUCOCITOS E PARAMETRO CELULAR), ERITOGRAMA 
(ERITROCITOS/ HEMOGLOBINN HEMATOCRITONCM/ 
HCM/ CHCM/ RDW) COMPOSTO DE LEITURA CELULAR 
POR MICROSCOPIA. COMPOSTO DE MANUTENcAO E 
CALIBRAcAO PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UND 1 

2 

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE AP 22 COM 
VOLTAGEM 110 V. SERVI~O DE HOMOGENEIZADAO DO 
SANGUE PARA NAO OBTENcAO DE COAGULOS 
SANGUINEOS. COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA 
EMPRESA LOCATARIA. 

UND 1 

3
MICROSCOPIO NIKON ELLIPSE E200 Cl VOLTAGEM 
110V. COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA EMPRESA 
LOCATARIA. 

UND 1 
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4 

ANALISADOR DE BIOQUIMICA - VOLTAGEM 220V. 
UTILZAcAO NO MANEJO DOS ITENS 
14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 COM 
RESULTADOS DE ALTA COMPLEXIDADE E 
SEGURANCA. COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA 
EMPRESA LOCATARIA. 

UND 1 

5

BANHO MARIA BE 3100 COM VOLTAGEM 110V. 
UTILIZADO NA AFERIC~AO DE TEMPERATURA DE 
REACOES BIOQUIMICA UTILIZADAS NO ITEM 32. 
COMPOSTO DE MANUTENcAO PELA EMPRESA 
LOCATARIA. 

UND 1 

6

CENTRIFUGA 80-2B DISPLAY DIGITAL NOLTAGEM 220V. 
SUA UTILIZAcAO PRA SEPARA~AO DE HEMACIAS DE 
SORO PARA REALIZAcAO DE ANALISES BIOQUIMICAS 
E IMUNOLOGICAS UTILIZADAS PELOS ITENS 
9,10,11,12,13 E 32. COMPOSTO DE MANUTENcAO E 
CALIBRAcAO PELA EMPRESA LOCATARIA. 

UND 1 

1.3. Caso haja discordancia entre o descritivo dos itens no Termo de Referenda 
e no COMPRASNET, prevalecera o descritivo constante neste Termo.; 

1.5. Condicoes a exigencias da locagao de equipamento: 

1.5.1. A entrega dos equipamentos em locacao devera ser feita, em 
remessa Unica, de acordo com quantitativo definido pela UPA 24h, em 
pedido/ordem de fornecimento. A primeira entrega dos equipamentos ocorrera, 
de acordo corn quantitativo definido pela UPA 24h, mediante a entrega do 
material de consumo correspondente. Devendo ser anexado (s) documento (s) 
formalizando a (s) entrega (s), contendo a descripao a quantitativo (s) do (s) 
equipamento (s). 

1.5.2. No ato da entrega, o equipamento devera estar em perfeitas 
condipoes de uso, sera manchas, amassados, arranhoes ou quaisquer defeitos 
susceptiveis de prejudicar a operacionalidade do item. 

1.5.3. Inclui manutenrao preventiva e corretiva, sendo a manutenpao 
preventiva realizada conforme cronograma estabelecido pela UPA 24h. 

1.5.4. No caso da ocorrencia de problemas tecnicos o equipamento 
devera ser substituido por outro, de marca a modelo igual/superior, sem onus 
para a UPA 24h, no prazo de ate 03 (tres) dias Uteis. 
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1.5.5. Qualquer avaria do equipamentc cedido, por desgaste normal 
devido ao uso, sera de responsabilidade da Contratada, sem onus para a UPA 
24h. 

1.5.6. Ocorrendo furto, roubo ou extravio do equipamento cedido nas 
dependencias da UPA 24h, o equipamento devera ser substituido por outro novo 
de marca a modelo igual/superior, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis, corn 
respectivo ressarcimento a Contratada; o ressarcimento devera ser cobrado por 
fatura, de acordo corn o valor declarado pela Contratada por ocasiao da 
assinatura do contrato/termo de cessao. 

1.5.7. A permanencia dos equipamentos na UPA 24h ocorrera ate o prazo 
de 06 (seis) meses, prorrogavel. 

1.5.8. A entrega e a retirada (no termino da cessao) do equipamento serao 
de responsabilidade da Contratada, sem qualquer onus para a UPA 24h. 

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIcAO 

2.1. Considerando a Portaria n° 188, de 03/02/2320, do Ministerio da Saude, que 
Declara Emergencia em Saude PUblica de Importancia Nacional (ESPIN) em 
decorrencia da infeccao humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV). 

2.2. Considerando a Lei n° 13.979, de 06/02/2020, que dispoe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do coronavirus respon:savel pelo surto de 2019. 

2.3. Considerando que, a Organizacao Mundial de Saude declarou, em 
11/03/2020, a pandemia de Covid-19, doenga causada pelo novo coronavirus 
(Says-Cov-2). 

2.4. Considerando que, o Decreto Municipal de Calamidade PUblica n° 54/2020, 
ainda se encontra vigente e o aumento substancial de atendimentos na UPA 24h. 

2.5. Considerando que a UPA 24h possui 20 leitos para atendimento da 
populagao cametaense. 

2.6. Considerando o funcionamento da UPA 24h, que por sua peculiaridade no 
atendimento precisa que os exames laboratoriais sejam efetuados em tempo 
habil para as atendimentos de urgencia a emergencia. 

2.7. Desta forma, por todo o exposto, corn o objetivo de sistematizar as awes 
para locagao de equipamentos laboratoriais essenciais no combate a pandemia 
pelo Coronavirus (COVID-19), atendendo estrategia de servigos da UPA 24h, 
equipamentos para analises laboratoriais nos casos de urgencia a emergencia. 

C"' 
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2.8. Os quantitativos previstos foram baseados no levantamento de consumo 
realizado na UPA 24h. Tendo sido realizados ajustes para atendimento ao 
preconizado pela Organizagao Mundial de Saude-OMS, conforme estimativa de 
consumo de produtos para a saude por paciente/dia. Alem de seguir as 
normativas previstas na Nota Tecnica GVIMS/GGTES/ANVISA n° 004/2020, que 
versa sobre as orientagoes para servigos de saude, quanto as medidas de 
prevengao e controle que devem ser adotadas durante a assistencia aos casos 
suspeitos ou confirmados de infecgao pelo novo coronavirus (SARS-COV-2). 

2.9. E, destacamos ainda que, a locagao de equipamentos garantira a rapida 
realizagao de exames laboratoriais para os atendidos na UPA 24h. 

3. DA HABILITAcAO 

3.1. Devera ser solicitado formalmente ao licitante a apresentagao de catalogos, 
prospectos, laudos analiticos a laboratoriais de qualquer item cotado, de 
qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de 
classificagao de pregos, para aferir se as bens propostos atendem as 
especificagoes contidas no Termo de Referencia a seus anexos. 

3.1.1. Durante o chamamento publico, a Contratada devera enviar sua 
proposta contendo as seguintes informagoes: 

a) Marca, fabricante e rotulo, quando aplicavel; 
b) Prazo de validade; 

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAcAO DOS OBJETOS 

4.1. O prazo de entrega dos bens e de 15 (quinze) dias, apos expedigao da Nota 
de Empenho, e recebimento conforme localizagao abaixo, contados da 
comunicagao formal ao licitante vencedor, em remessa unica, no seguinte 
enderego: Av. Dr. Freitas, 1298, Bairro Novo, Cameta/PA, CEP.: 68.400-000. 

4.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
corn as especificagoes constantes neste Termo de Referencia a na proposta, 
devendo ser substituidos no prazo de no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, a 
contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao 
das penalidades. 

4.3. O recebimento definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. 

4.4. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 1 (um) dia, pelo (a) 
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de 
posterior verificagao de sua conformidade corn as especificagoes constantes 
neste Termo de Referencia a na proposta. 
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4.5. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 8 (oito) dias, contados 
do recebimento provisorio, apos a verificapao da qualidade a quantidade do 
material a consequente aceitapao mediante termo circunstanciado. 

4.6. Na hipotese de a verificapao a que se refere o subitem anterior nao ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do plaza, 

4.7. Os itens entregues deverao ser acompanhados da Nota Fiscal, que devera 
conter, alem dos itens obrigatorios pela legislapao vigente, o numero da Nota de 
Empenho correspondente, alem de informapoes como: marca, name do 
fabricante, numero do late, data de validade e a quantidade correspondente a 
cada lote. 

4.8. Devera constar na embalagem do produto: name e CNPJ do fabricante ou 
distribuidor, procedencia, n° do late, prazo de validade, n° do registro no 
Ministerio da Saude. 

4.9. A fim de comprovar a qualidade do produto contratado, caso haja queixa 
tecnica ou suspeita de irregularidade da Contratada, a Contratante podera 
solicitar, a qualquer momenta, analise de equipamento. 

4.10. Os laudos emitidos serao considerados suficientes para exigir a 
substituipao dos equipamentos quando o resultado da analise for desfavoravel, 
ou seja, diferente das especificapoes prometidas pela Contratada. 

4.11. Diante do cenario de emergencia, em caso excepcional de 
indisponibilidade do equipamento nas condipoes acima especificadas, o pleito 
de entrega de itens cam qualidade inferior deve ser devidamente justificado e 
submetido a apreciapao da UPA 24h. 

5. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

5.1. Sao obrigapoes da Contratante: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condipoes estabelecidas no Contrato 
e seus anexos; 

5.1.2. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente corn as especificapoes constantes no Termo de Referencia, na 
proposta e na amostra, se for o caso, para fins de aceitapao a recebimento 
definitivo; 

5.1.3. Comunicar a Contratada, par escrito, sobre imperfeipoes, falhas ou 
irregularidades verificadas nos equipamentos fornecidos, para que sejam 
substituidos, reparados ou corrigidos; 
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5.1.4. A Contratante nao responders par quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada corn terceiros, ainda que vinculados a execugao do 
presente objeto, been coma por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

6. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigapoes constantes no Edital, seus 
anexos a sua proposta, assumindo como exclusivamente seus as riscos a as 
despesas decorrentes da boa a perfeita execugao do objeto e, ainda: 

6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme 
especificapoes, prazo a local constantes no contrato a seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagoes 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedencia a prazo de garantia ou 
validade. 

6.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do ususrio (quando 
necessario), corn uma versao em portugues e da relapao da rede de assistencia 
tecnica autorizada. 

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
corn os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 
8.078, de 1990). 

6.5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referencia, o objeto corn avarias ou defeitos. 

6.6. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de ate 05 (cinco dias) Uteis que 
antecedem a data da entrega, as motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, corn a devida comprovapao. 

6.7. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade corn as 
obrigapoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao a qualificapao exigidas 
na licitagao. 

6.8. Indicar preposto para represents-la durante a execugao do contrato. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento devera ser realizado no prazo maxima de ate 30 (trinta) dias 
Uteis apos o recebimento definitivo, e de acordo corn a modalidade de empenho 
realizada, atraves de ordem bancaria, para credito em banco, agencia a conta 
corrente indicados pelo contratado, devendo o documento fiscal estar 
devidamente atestado. 
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7.2. Havendo erro na apresentarao do documento fiscal que impega a liquidagao 
da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a 
apos a comprovacao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer 
onus para a Contratante. 

7.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancaria pars pagamento. 

7.4. Antes do pagamento, o Contratante realizara consultas para verificar a 
manutenrao das condiroes de habilitarao da Contratada, anexando os 
resultados ao processo de pagamento. Serao efetuadas as seguintes consultas: 

7.4.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

7.4.2. Cadastro Informativo de creditos nao quitados do setor publico 
federal (CADIN); 

7.5. Constatando-se, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplencia ou situagao de irregularidade, a Contratante notificara 
a Contratada para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

7.5.1. Na hipotese de obrigagao financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplencia, caso a autoridade competente nao acate 
a justificativa apresentada em defesa, sera realizada a compensagao entre o 
credito e o debito, nos termos do art. 368 do Codigo Civil, efetuando-se o 
pagamento do resultado, se houver. 

7.5.2. Persistindo irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas 
necessarias ao cancelamento da locagao corn a Contratada, assegurado a 
contraditorio e a ampla defesa. 

7.5.3. Havendo a efetiva execugao do objeto, as pagamentos serao 
realizados normalmente, ate que se decida pelo cancelamento da locagao caso 
o contratado nao regularize sua situagao. 

7.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista 
na legislagao aplicavel. 

7.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria 
quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, 
o pagamento sem retengao ficara condicionado a apresentagao de 
comprovagao, por meio de documento oficial, ou informagao em documento 
fiscal de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
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7.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma para tanto, o valor devido 
devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 
formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I = (X/100)/365 
X = Taxa percentual anual 

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

8. DO REAJUSTE 

8.1. Os precos sao fixos a irreajustaveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentacao das propostas. 

9. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL 

9.1. A Contratante a reservado o direito de exercer a mais ampla a completa 
fiscalizacao sobre o objeto. 

9.2. O descumprimento do previsto no contrato a seus anexos por parte da 
Contratada ensejara a abertura de processo administrativo para apuracao de 
responsabilidades. 

9.3. O processo administrativo para apuracao de responsabilidades sera 
instaurado pela Controladoria Geral do Municipio, que notificara a Contratada, 
nos termos da Lei, para dentro de 10 (dez) dias Uteis, apresentar defesa. 

9.4. A notificacao contera a sua finalidade, a indicacao do descumprimento 
contratual, o prazo de regularizacao a de defesa, e a possivel consequencia, 
conforme as sancoes administrativas previstas neste termo. 

9.5. A Controladoria Geral do Municipio conduzira a apuracao, podendo realizar 
a prod ucao de prova e expedir novas notificacoes, se julgar necessario. 
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9.6. Concluida a apuragao, a unidade responsavel devera elaborar relatorio 
conclusivo opinativo corn proposta fundamentada de decisao, submetendo-o ao 
setor competente. 

9.7. A autoridade competente decidira a respeito da aplicagao de penalidades 
e/ou acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada. 

9.8. A Contratada sera notificada, a respeito da decisao, podendo dela recorrer, 
no prazo de 10 (dez) dias Uteis. 

9.9. Recebido o recurso, a autoridade competente podera reconsiderar sua 
decisao ou encaminha-la a autoridade superior. 

9.10. O recurso nao tera efeito suspensivo. 

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela 
Contratada, sem justificava aceita pela Administragao, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou cumulativamente, 
na aplicagao das seguintes sangoes: 

10.2.1. Advertencia; 
10.2.2. Multa; 
10.2.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento 

de contratar corn a Administragao PUblica Municipal, por prazo nao superior a 2 
(dois) anos. 

10.3. Sera emitido Documento de Arrecadagao Municipal (DAM) para 
pagamento da multa devida pela Contratada. 

10.4. Para dosimetria das sangoes, quando couber, sera observada a gravidade 
do fato, as antecedentes e a capacidade economica do infrator. 

10.5. O rol de fatos geradores das sangoes previstas neste Termo de Referencia 
e exemplificativo, nao esgotando todas as hipoteses legais. 

10.6. A aplicagao das sangoes previstas no Edital a anexos nao ilide a aplicagao 
das demais sangoes administrativas, civeis a penais previstas em legislagao 
especifica, e nao exclui, em qualquer hipotese, a obrigagao da reparagao integral 
do dano causado. 

10.7. A sangao de advertencia sera aplicada nas seguintes situagoes: 
10.7.1. Atraso na entrega de ate 10 (dez) dias uteis, desde que nao 

reincidente; 
10.7.2. Outros descumprimentos de baixa lesividade aos termos do Edital 

e anexos; 
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12. DA VIGENCIA 

12.1. O contrato tera vigencia de 6 (seis) meses, prorrogavel. 

13. DA APROVAcAO DO TERMO DE REFERENCIA 

SMS 
CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

13.1. O presente Termo de Referencia foi elaborado pela Equipe de 
Planejamento da UPA 24h, no encerramento da fase de preparacao do 
procedimento de contratacao, nos termos do Regulamento de Licitacoes e 
Contratos. 

13.2. Pede-se a concordancia a aprovacao, por parte da Secretaria Municipal de 
Sande e Prefeitura Municipal de Cameta, sucessivamente. 

Atenciosamente, 

Cameta/PA, 06 de abril de 2021. 

Na9a~~ 
Direror Gera/ da UPA•2SILVA 

p jD 42%RIHA°~ n 0 

arcelo Vei Costa 
Diretor Geral da UPA 24h 

Dr. Haroldo Martins a Silva 
Portaria n° 027/2021 

AUTORIZAcAO 

Autorizo o Processo de Contratacao de Insumos a Locarao de 
Equipamentos Laboratoriais, para atender as necessidades da UPA 24h, nos 
termos da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 13.979/2020. 

Encaminhe-se para as demais fases de instrucao processual. 

Cameta/PA, 06 de abril de 2021 

Dd IfaYR i jaga 
Secretari 4► i ,, l~ ~gial de Sande 

DMt fl /2021 
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