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OFÍCIO Nº 1439/2020/SMS/JAC.                                                           

 Jaciara/MT, 08 de Outubro de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

Excelentíssimo Senhor,  

 

Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a abertura de processo Licitatório que 

tem como objetivo o “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 

laboratoriais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde junto ao 

Laboratório Central do Município, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 

e seus anexos”. 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara tem empregado com afinco 

todos os esforços para promover melhorias na assistência médica para o município, tendo mantido 

os Serviços de Análises Clínicas para fechamento de diagnósticos e acompanhamento clínico dos 

pacientes, que atende toda demanda proveniente da atenção primária e secundária e por se tratar 

de um serviço essencial a população; 

Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades 

da população Jaciarense, tentando encontrar a melhor solução para atendimento da demanda dos 

serviços públicos.  

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida através de contato 

com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à 

referida contratação, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Ficha 1481 - 01.08.01.10.302.0035.2351.0000.4.4.90.52.00 – Ações de Saúde para 

Enfrentamento do Covid-19 – Equipamento e Material Permanente. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido 

de solicitar ao setor competente que abra processo licitatório para “Registro de Preços para futura 

e eventual aquisição de equipamentos laboratoriais destinados a atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde junto ao Laboratório Central do Município, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus anexos”. 
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Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as 

expressões de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

equipamentos laboratoriais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde junto ao Laboratório Central do Município, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos no Edital e seus anexos”,  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece a “Saúde como direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação da aquisição para suprir as necessidades da média e alta complexidade 

visando à melhoria da qualidade e produtividade da assistência à saúde. 

- A Lei n. 8.080/90, artigo 6º, inciso VI, que prevê a “política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção”. 

- Justifica a necessidade dos equipamentos para o Laboratório Municipal de Jaciara devido o 

diagnóstico laboratorial ser fundamental para a detecção oportuna de casos graves potencialmente 

relacionados à infecção pelos agentes etiológicos, e, para renovação tecnológica dos equipamentos 

visando à melhoria da qualidade e produtividade da assistência à saúde. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as especificações abaixo descritas: 

                                       

ITEM DESCRIÇÃO/SERVIÇO UND QTDE. 
CÓDIGO 
TCE/MT 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

PE–7100 PLUS 
ANALISADOR 
AUTOMÁTICO DE 
HEMATOLOGIA 5 
PARTES 

UND 
(Cód.: 1) 

01 0001446 R$ 69.980,00 R$ 69.980,00 

02 

AS-120 TESTES 
ANALISADOR 
AUTOMÁTICO DE 
BIOQUÍMICA 

UND 
(Cód.: 1) 

01 375099-0 R$ 69.980,00 R$ 69.980,00 
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03 
ANALISADOR DE 
ELETRÓLITOS – ION 
SELETIVO 

UND 
(Cód.: 1) 

01 251863-5 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

TOTAL GERAL 
R$ 

179.960,00 

 
Total estimado: R$ 179.960,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta Reais) 

4. Prazo, local e condições de entrega  

4.1. Autorização de funcionamento “Autorização e cadastro”, expedido pela ANVISA, para 

comercialização de materiais, equipamentos de sáude e/ou correlatos, onde deverá constar 

situação ativa e cadastro.  Esta autorização deverá ser apresentada pelas licitantes que cotarem os 

itens sendo da área médica/hospitalar. Documento emitido através do Site www.anvisa.gov.br. 

4.2. Catálogos e Folders, dos itens ofertados, Certificado de Registro de Produtos, emitido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no D.O.U., para cada item de 

materiais, equipamentos de saúde e/ou correlatos cotado, observando-se sua validade. (Portaria 

GM/MS nº 2814). 

4.3. Os produtos deverão ser fornecidos EVENTUALMENTE, mediante nota de empenho entregue 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT;  

4.4. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 

trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 

do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da licitante vencedora, independentemente 

da quantidade solicitada; 

4.5. O prazo de entrega dos materiais permanentes e equipamentos serão de até 15 (quinze) dias a 

contar da ordem de recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho; 

4.6. O FORNECEDOR deverá entregar os produtos no prazo máximo de quinze dias, no almoxarifado 

central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Pajé, S/N – Praça Melvin Jhones - 

Centro, horário de recebimento das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas; 

4.7. Os materiais permanentes e equipamentos estarão sujeitos à aceitação da Secretaria Municipal 

de Saúde de Jaciara/MT, o qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto (s) e material (ais) 

não esteja (am) de acordo com o especificado; 



    
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

Av. Pajé, s/n - Praça Melvin Jhones – Centro  (66)3461-1396 e 3461-1055 

CEP: 78.820-000, Jaciara-MT  www.jaciara.mt.gov.br 

4.8. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do respectivo manual original do fabricante 

devidamente traduzidos para o português, se tiver sido fabricado em outro país; 

4.9. O prazo máximo para a substituição dos materiais e equipamentos, que não atenderem as 

especificações técnicas, será de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela Contratada 

de comunicação por e-mail ou por escrito solicitando a reparação de irregularidades enviada pela 

Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as 

penalidades legais cabíveis; 

4.10. Todos os equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver; 

4.11. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos e 

materiais), fornecidos deverão ser prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os 

produtos (materiais/equipamentos), componentes ou peças deverão ser substituídos por novos e 

originais, sem ônus para a Contratante; 

4.12. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e 

guarda dos equipamentos, quando retirado para conserto em oficina especializada; 

4.13. A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos materiais e equipamentos até o 

final da garantia; 

4.14. O prazo de atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da abertura do 

chamado via telefone ou email e o conserto deverá ser efetuado em 48 (quarenta e oito) horas, 

salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pela Contratante; 

4.15. A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. 

Caso não seja possível, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante; 

4.16. O FORNECEDOR deverá informar à Secretaria Municipal de Saúde da ocorrência de quaisquer 

atos, fatos ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos equipamentos, 

dentro do prazo previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas;  

4.17. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da empresa não importará, de 

forma alguma, em alteração da Ata de Registro de Preços ou novação, podendo o Município exercer 

seus direitos a qualquer tempo. 
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5. Prazo e condições de garantia 

5.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, podendo ser 

prorrogada na forma da lei.  

5.2. O acompanhamento da entrega dos equipamentos será feito pela Secretaria Municipal de 

Saúde, onde o agente fiscalizador atestará na nota fiscal o recebimento dos itens solicitados, sendo 

que os produtos que estiverem em divergência com a nota de empenho serão devolvidos, devendo 

obrigatoriamente haver substituição em até 05 (cinco) dias. 

5.3. Os equipamentos, materiais permanentes, e acessórios básicos, deverão possuir garantia pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuada os decorrentes de 

uso impróprio, contados a partir da entrega dos bens. 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, 

fretes – carrego e descarrego – decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para 

Secretaria Municipal de Saúde; 

6.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução 

das aquisições; 

6.3. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local 

indicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT, conforme consta neste Termo de 

Referência, em estrita observância das especificações técnicas do presente Termo e da Proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando o detalhadamente as indicações de marca, 

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia/validade; 

6.4. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

6.5. Prestar assistência técnica necessária, sem ônus adicional para a Contratante, inclusive com 

substituição e reparo de peças e componentes decorrentes de defeitos dos equipamentos, 

enquanto vigorar o prazo de garantia; 

6.4. Substituir os materiais que apresentarem defeito de fabricação, de acordo com o estabelecido 

no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar 

imprestável para o uso; 
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6.5. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos 

bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta, sem possibilidade de 

substituição por qualquer outra;  

6.6. O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda dos 

produtos, todos os produtos deverão possuir no mínimo garantia de 12 (doze) meses, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor; 

6.7. Prestar os serviços por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados, sempre 

apresentados oficialmente pela Contratada; 

6.8. A Contratada deverá reparar, quando isto for possível, indenizar por danos materiais e/ou 

pessoais decorrentes de erro na execução do objeto contratado, seja ele ao profissional que 

manuseará os equipamentos e/ou materiais; 

6.9. A contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto contratado 

mesmo após o término de sua duração; 

6.10. Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto ao envio dos equipamentos para troca, no 

caso dos referidos não atenderem as especificações; 

6.11. A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (tributos federais: INSS, PGFN, 

FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de 

acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

6.12. A contratada ficará responsável pela instalação dos equipamentos e dar treinamento sobre o 

uso dos mesmos para os profissionais de Saúde do Laboratório Municipal. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos e materiais entregues, 

somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta 

dos bens ou de parte da entrega a que se referirem; 

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital e Proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos; 



    
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

Av. Pajé, s/n - Praça Melvin Jhones – Centro  (66)3461-1396 e 3461-1055 

CEP: 78.820-000, Jaciara-MT  www.jaciara.mt.gov.br 

7.3. Anotar em registro próprio e notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições e falhas no decorrer da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção e 

solução; 

7.4. Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos equipamentos, para 

a sua devida substituição; 

7.5. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

equipamentos entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

7.6. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 

7.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições contratuais. 

8. Qualificação técnica 

8.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

Ficha 1481 - 01.08.01.10.302.0035.2351.0000.4.4.90.52.00 – Ações de Saúde para Enfrentamento 

do Covid-19 – Equipamento e Material Permanente. 

10. FISCAL DO CONTRATO 

10.1. Durante o período de Vigência do Contrato a entrega dos equipamentos será acompanhado e 

fiscalizado pelo servidor o Sr. ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE CONTRATOS da 

Secretaria Municipal de Saúde (Exceto Hospital Municipal e Medicamentos), conforme Portaria nº 

073/2018, de 01/02/2018 aos quais competirá dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das 

aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com 

suas ulteriores alterações. 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável 

a partir da data de assinatura do presente contrato até o limite máximo previsto em Lei. 
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Conforme art. 57 da Lei 8666/93 “A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, limitada há sessenta meses;    

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação e demais anexos que o integram. 

12.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como Encargos 

Sociais e Impostos etc. 

                                                                                                  

  Jaciara/MT, 08 de outubro de 2020. 

 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 

 

 

 


