
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
Setor Comercial Sul-B, Quadra 09, Lote C  

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares 

CEP: 70308-200 - Brasília/DF  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 14/2013 

PROCESSO Nº: 23000.013829/2012-10 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

Data: 13/05/2013 

Horário: 14:00 horas (horário de Brasília 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, com sede no Setor Comercial Sul / 

SCS, Quadra 09, Lote C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do complexo Parque Cidade Corporate, 

CNPJ 15.126.437/0001-43, UG-155007, na pessoa do (a) Pregoeiro (a) designado (a) pela Portaria 

n.º 109, de 12 de novembro de 2012, torna público para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local acima indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP, do tipo menor preço unitário global, conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos, os quais foram examinados pela Consultoria Jurídica, conforme PARECER. O 

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 

no Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como no que 

couber às determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (alterada pelas leis 8.883/94 e 

9.648/98), da Instrução Normativa nº 02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da Lei Complementar nº 123/2006 

publicada no D.O. U de 15 de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 

Portaria nº 04, de 29 de abril de 2008, da Subsecretaria De Planejamento e Orçamento/PR e das 

demais normas que dispõem sobre a matéria. Este Pregão é financiado com recursos do Exercício 

de 2013. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 

(doze) meses, para eventual aquisição de Reagentes laboratoriais com fornecimento de 

equipamentos em comodato para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 

apoiado pela EBSERH conforme delegação de competências do artigo 1º da Portaria/MEC nº 

442/2012, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

1.1.1 A existência de preços registrados não obriga a EBSERH e Unidades Participantes a 

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de 

licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, 

o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4º, do Artigo 15, da Lei nº. 

8.666/93 e do Artigo 16º, do , Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 

1.2 Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no Comprasnet, 

prevalecerá o descritivo constante neste Edital. 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam obrigatoriamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

2.1.1. Se o licitante estiver com o cadastrado no SICAF desatualizado, e for declarado vencedor do 

certame, exigir-se-á o cadastramento no Sistema para a sua contratação e liquidação das despesas 

decorrentes, a ser realizada com base na documentação apresentada na fase habilitatória da 

licitação. 

2.2. Os licitantes assumirão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.3.1.. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

2.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

2.3.3.. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou Subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.3.4. Que estejam constituídas sob a forma de cooperativas de prestação de serviços; 

2.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

3.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação ede senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, §1º. Decreto nº 5.450/05), no site 

www.comprasnet.gov.br. 

3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 

órgão provedor, no prazo mínimo de 03(três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. A 

perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

3.3. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante e 

na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 

eletrônica (Art. 3º, § 6º Decreto nº 5.450/05). 

3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), promotora da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5, 

Decreto nº 5.450/05). 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. O licitante será responsável por todas as transações que foremefetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, inclusive os atos praticadosdiretamente ou por seu representante, assumindo 

como firmes e verdadeiros suaproposta e lances (Decreto nº 5.450/05). 

4.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/05). 

4.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento eletrônico da Proposta de Preços, contendo as especificações técnicas 
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do objeto ofertado, com valores unitários e totais para cada item cotado, em campo próprio, a partir 

da data de publicação deste Edital até a data e hora marcada para o início da etapa de lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site: www.comprasnet.gov.br (Decreto 

nº 5.450/05). 

4.4. Como requisito para a participação no pregão o licitante deverá manifestar, também em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. 

4.5. A Proposta de Preços, ao serem enviadas, deverão conter as especificações técnicas detalhadas 

do objeto ofertado incluindo o nome da marca e do fabricante. Portanto, não serão aceitas as 

propostas de preços sem detalhamento da descrição do objeto ou contendo apenas a redação 

“conforme descrito no edital” ouexpressão equivalente. 

4.5.1 O envio eletrônico da proposta de Preços corresponde à declaração, por parte do Licitante, que 

cumpre plenamente os requisitos definidos para habilitação, bem como de que está ciente e 

concorda com todas as condições contidas neste edital e seus anexos, tais como: 

4.5.1.1 O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão. 

4.5.1.2. Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre 

o objeto deste Pregão, e, o valor a ser pago deverá ter como base as informações contidas no Anexo 

I, e neste valor, já devem estar inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 

objeto deste Pregão, inclusive a diferença de alíquota do ICMS, quando for o caso. 

4.6. Conforme modelo constante no ANEXO I deste edital, e conforme o que consta no subitem 

6.11. deste edital, a proposta original de preços, ajustada ao valor do lance dado ou negociado, que 

após a fase de lances deverá ser enviada à comissão de licitação da EBSERH (Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares)pelo licitante detentor da melhor oferta, deverá conter: 

a) os preços unitários e totais, em moeda corrente, para cada item ofertado, ajustados ao valor do 

lance vencedor ou negociado; 

b) a descrição detalhada e clara de cada item ofertado, incluindo nome da marca, referência do 

fabricante, forma de apresentação, e demais características técnicas necessárias à identificação do 

padrão de desempenho e qualidade do produto; 

c) a razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone fixo e/ou celular, fax (se houver), 

endereço eletrônico (se houver), bem como, o nome do proponente ou de seu representante legal, 

com CPF, RG e cargo que ocupa na empresa; 

d) Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

4.6.1. Nos preços, já deverão estar incluídas quaisquer outras despesas como: Impostos, fretes, 

seguros, embalagem, de modo a representar o valor total a ser pago, não devendo constar na 

proposta qualquer referência de desconto sobre o preço de outros concorrentes. 

4.6.2. A Razão Social, o endereço, o número do telefone ou do fax e o e-mail, para eventuais 

comunicações com o licitante deverão estar devidamente atualizados e corresponder àqueles 

constantes no cadastro do Fornecedor no Comprasnet. 

4.6.3. O CNPJ da proponente para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento, deverá 

ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo licitatório. 

4.6.4. AS PROPOSTAS DE PREÇOS SEM DETALHAMENTO DA DESCRIÇÃO DO 

OBJETO OU CONTENDO APENAS A REDAÇÃO “CONFORME DESCRITO NO 

EDITAL” OU EXPRESSÃO EQUIVALENTE, NÃO SERÃO ACEITAS. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A partir das 14h00min (horário de Brasília) de 13/06/2013 e em conformidade com o subitem 

4.3 deste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 14/2013, com a divulgação 

dos valores das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances, não havendo nesse 

momento a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, 

conforme as regras estabelecidas neste Edital e de acordo com as normas vigentes. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

 
 

 

 

4 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

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

sistema. 

6.3.1. O valor de cada lance deverá ser de, no mínimo, o valor da menor oferta subtraído de 

R$ 0,01(um centavo), multiplicado pela quantidade total solicitada no item. EX: Quantidade 

total do item: 100; menor valor a ser subtraído a cada lance: R$ 1,00(um real); ou seja: R$ 

0,01 x 100 = 1,00. 

6.3.2. O lance cujo valor unitário e/ou total do item apresentar mais de 02 (duas) casas 

decimais deverá ter seu valor ajustado de acordo com o item. 

6.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.5. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 

identificação do detentor do lance. 

6.6. No caso de desconexão do (a) pregoeiro (a), no decorrer da etapacompetitiva do pregão, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

6.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

automaticamente suspensa pelo sistema e terá reinício somente após comunicação aos participantes, 

no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a), quando 

será emitido aos licitantes pelo sistema eletrônico, aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o (a) pregoeiro (a) responsabilizar-

se-á pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

6.8. Encerrada a etapa de lances para todos os itens, e se a empresa que apresentou a menor 

proposta preços, não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver 

propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5% 

(cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

6.8.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa de lances, quando convocado pelo 

pregoeiro,apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora para o item, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor; 

6.8.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

Condição prevista no caput, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no subitem 6.8, será realizado sorteio 

eletrônico pelo sistema, para identificação daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

6.8.4. Na hipótese da proposta não incorrer nos termos previstos no subitem 6.8, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

6.8.5. O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de microempresa ou empresa de pequeno valor. 
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6.9. Após o fechamento da etapa de lances, concedido o benefício às microempresas e empresas de 

pequeno porte, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, 

bem assim decidir sobre sua aceitação. 

6.10. O (a) pregoeiro (a) poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo (a) 

pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance mais vantajoso. 

6.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor damelhor oferta deverá 

comprovar a sua situação de regularidade em até 04 (quatro) dias úteis, sendo este o prazo máximo 

em que a proposta de preços mencionada no subitem 4.6 deste Edital, e a documentação exigida 

para habilitação mencionada no item 08 deste Edital deverão ser entregues, em original ou cópia 

autenticada, à Comissão de Licitação da EBSERH, Setor Comercial Sul / SCS, Quadra 09, Lote 

C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do complexo Parque Cidade Corporate, Telefone (061) 3255-8933 

e 3255-8935, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 

6.11.1 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurada a prorrogação do prazo constante no subitem 

6.11, por igual período, apenas para comprovação da regularidade fiscal. 

6.12 O NÃO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO 

ESTABELECIDO ACIMA IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE, 

COM CONSEQUENTE LANÇAMENTO DE ADVERTÊNCIA NO SISTEMA DE 

CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, E/OU APLICAÇÃO 

DAS PENALIDADES CABÍVEIS NA LEI. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. O (a) Pregoeiro (a) efetuará o julgamento das Propostas de Preçosdecidindo sobre aceitação dos 

preços obtidos. 

7.1.1. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

7.2. Após a sessão de lances e analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o (a) Pregoeiro (a) 

anunciará o(s) licitante(s) vencedor (es), imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 

quando for o caso, após negociação com o(s) licitantes(s) vencedor(es). 

7.2.1 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, valores cujo preço unitário contenha 

mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas, para todo e qualquer efeito, frações de 

centavos. 

Ex.: R$ 0,0256 e R$ 0,059 

VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ CONSIDERADO: R$ 0,02 

VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ CONSIDERADO: R$ 0,05 

No exemplo acima, serão desconsideradas as frações decimais nos valores apresentados em negrito. 

Serão considerados os valores unitários R$ 0,02 e R$0,05. 

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) 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 ao edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a comprovaçãodas habilitações previstas 

nos subitens 8.2.2 e 8.2.3 deste Edital poderão ser realizadas por meio de consulta ao Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 
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8.2.  As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF, para fins de 

habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de Prova; 

8.2.1. Com relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA, serão analisadas as seguintes documentações 

que deverão ser encaminhadas caso não seja cadastrado no SICAF ou se requerido pelo Pregoeiro: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

8.2.2. Com relação à REGULARIDADE FISCAL, a (as) licitante (es) deverá (ão) está com as 

seguintes Certidões Negativas ou Positiva com Efeitos Negativos em dia: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei 

nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea 

"a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

d) Certidão Negativa de Débito – CND relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada. 

8.2.3. Com relação à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

8.3. Será inabilitado o licitante que tenha sido declarado inidôneo, que esteja cumprindo penalidade 

ou suspensão do direito de licitar com a administração pública federal. 

8.4. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar caso necessário ainda, a seguinte 

documentação complementar: 

8.4.1 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do 

compromisso a ser assumido, a qual será exigida somente nocaso de a licitante apresentar 

resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente 

e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF. 

8.4.2. Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida por cartório de distribuição 

da sede da Pessoa Jurídica ou domicílio da Pessoa Jurídica ou domicílio da Pessoa Física. 

8.4.2.1. A certidão de falência e concordata exigida neste edital, que não apresentar expressamente 

o seu período de validade, deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada 

para recebimento dos envelopes. 

8.4.3. Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando ainexistência de fatos 

impeditivos para sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de 

informar acerca de ocorrências posteriores. 

8.4.4. Declaração de que a empresa não mantém em seus quadros funcionais menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 16(dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854 de 27/10//1999.  

8.4.5. Declaração Independente de Proposta IN nº 02 de 16 de setembro de 2009. 

8.4.5.1. A declaração de que trata os itens 8.4.3, 8.4.4 e 8.4.5, deverão ser preenchidas de 

forma eletrônica, em campo próprio do Sistema, por ocasião do envio da proposta; 

8.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

8.4.7. Certidão de Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa; 

8.4.7. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;  
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8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

8.5.1. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, Sistema Unificado de 

Cadastramento de Fornecedores – SICAF e edital, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação complementar: 

8.5.2. Atestado(s) ou declaração de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovando que a licitante tenha prestado ou venha prestando serviços, com 

características compatíveis com o objeto da licitação e comprovação de aptidão com o objeto da 

licitação, conforme os incisos I e II do art. 30 da lei nº. 8.666/93; 

8.5.3. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deveráapresentar também o 

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.5.4. A apresentação de declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. 

8.5.5. Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou da dispensa do registro, no 

Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de: 

8.5.6. Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o 

número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente pelo sítio da Agência 

Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia 

autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do 

registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação 

implicará na desclassificação do item cotado; ou 

8.5.7. Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do 

produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. 

8.5.8. Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao 

regime da Vigilância Sanitária. 

8.5.9. Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com 

o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento. 

8.5.10. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados, em original ou cópia 

autenticada, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis, a contar do término da fase de lances. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1 Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, ou seja, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 

9.1.1 Caberá ao (à) pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

9.1.3 A Impugnação Administrativa deverá ser apresentada por meio eletrônico através do e-mail 

pregao.ebserh@mec.gov.bre/ou por escrito, encaminhada à Comissão de Licitação da EBSERH, 

no Setor Comercial Sul / SCS, Quadra 09, Lote C, 1º, 2º e 3º andares da Torre C do complexo 

Parque Cidade Corporate, Telefone (061), 3255-8933 e 3255-8935no horário de 09h00min as 

12h00min horas e das 14h00min às 17h00min horas. 

9.1.4. Quando a Impugnação Administrativa for enviada à Comissão de Licitação da EBSERH 

exclusivamente por escrito, ela também deverá ser enviada emmídia (tipo CD, DVD, etc.) que 

possa ser lida por computador, tendo em vista que otexto da impugnação deverá ser disponibilizado 

no COMPRASNET. 

9.1.5 Não serão conhecidas as impugnações ao Edital interpostas após os prazos legais, bem como 

as que não forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 9.1.4 deste Edital. 
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9.2. Qualquer modificação no edital que, inquestionavelmente, afete a formulação das propostas 

exigirá divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

9.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (a) 

pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, única 

e exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail pregao.ebserh@mec.gov.br. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Existindo intenção de interpor recurso administrativo, o licitante poderámanifestá-la de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

10.2. O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso 

administrativo, em campo próprio do sistema, 

10.3. Os demais licitantes, querendo, poderão apresentar contrarrazões em prazo igual, contados a 

partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.4. A decisão do (a) pregoeiro (a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação. 

10.5. O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos 

que não sejam passíveis de aproveitamento. 

10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, após a divulgação do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso administrativo e a adjudicação do objeto pelo 

pregoeiro. 

10.7. Qualquer recurso administrativo contra a decisão do (a) pregoeiro (a) não terá efeito 

suspensivo. 

10.8. As razões e contrarrazões, assim como as decisões dos recursos administrativos deverão ser 

encaminhadas eletronicamente, exclusivamente via sistema, em campos próprios para formalização 

dos respectivos atos. 

10.9. Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos prazos 

legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem anterior. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre 

que não houver recurso administrativo. 

11.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor, pelo (a) pregoeiro (a). 

11.3. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição, 

com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, DistritoFederal ou Municípios e, 

será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV, do Art. 4º, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais, a empresa que: 

a) não assinar o contrato ou ata de registro de preços; 

b) ensejar retardamento da realização do certame; 

c) cometer fraude fiscal; 

d) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

e) apresentar documento ou declaração falsa; 

f) não mantiver a proposta de preços; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 
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h) cometer fraude na entrega do material; e 

i) descumprir prazos. 

12.2 Além da penalidade acima, a Administração poderá aplicar ao licitante multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor total de sua proposta escrita. 

12.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 
  

13. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1- O prazo de validade do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da 

assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme dispõe o art. 12 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

14. ADESÃO AO REGISTRO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES. 

14.1. Uma vez constatada sua vantajosidade na adesão a Ata de Registro da EBSERH, o Órgão não 

participante deverá encaminhar ofício devidamente assinado para o e-mail 

registro.ebserh@mec.gov.br, a título de celeridade com vistas à anuência da Diretoria 

Administrativa Financeira quanto a seu uso – documentação original deverá ser encaminhada para o 

endereço constante do preâmbulo deste Instrumento.  

14.2. A autorização de adesão de outros órgãos e entidades à Ata de Registro de Preços da 

EBSERH, ocorrerá mediante anuência formal do Órgão Gerenciador; 

14.2.1. Uma vez autorizada sua adesão, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, sob pena de ter 

sua autorização cancelada; 

14.3. A EBSERH, em face da necessidade de controle dos quantitativos a serem concedidos em 

adesão, emitira ofício à EMPRESA detentora do Registro, com fito de ter sua anuência ao referido 

pedido.  

14.4. Os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando 

especificações, características, periodicidade, frequência na execução, prazos de recebimento, 

quantitativos, métodos, etc., por mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades. 

14.5. Em obtendo vantajosidade quanto a preços, o órgão não participante, deverá informar ao 

Órgão Gerenciador para providências quanto a ajustes de valores na Ata conforme item 16 do 

Edital.  

14.6. Em caso de autorização de “Adesão” o Órgão não Participante, poderá obter cópia das 

seguintes peças junto ao endereço eletrônico www.ebserh.mec.gov.br: Edital, Ata Registrada, 

publicação da síntese da Ata de Registro no D.O.U. e Parecer Jurídico, com vistas à composição de 

seu processo administrativo.  

14.7. A autorização de adesão somente ocorrerá até o quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na Ata de Registro de Preços da EBSERH para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes (§4º do art. 22, do Decreto 

7.892/2013);  

14.8. A EBSERH, figura neste processo apenas como Órgão responsável pelo registro, não 

existindo previsão de contratação para a mesma. 

 

15. DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE 

15.1 O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

15.1.1 A pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

mailto:registro.ebserh@mec.gov.br
http://www.ebserh.mec.gov.br/
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

15.1.2 Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

g) em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

 

16. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  

16.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

16.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da 

Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro processo licitatório. 

16.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e 

definidos o novo preço máximo a ser pactuado pela Administração, o licitante vencedor registrado 

será convocado pela EBSERH para alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante 

aditamento. 

16.4 Será realizado de forma periódica pesquisa de mercado para a verificação de que o uso da ata 

de registro de preços é comprovadamente vantajosa para a EBSERH e demais participantes. 

 

17. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

17.1 Os custos estimados serão obtidos por meio de Pesquisa de Preços a ser realizada pela área de 

compras da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

18.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado, bem como atestar 

nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite. 

18.2 Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados neste Termo de Referência. 

18.3 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário. 

18.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

18.5 Rejeitar no todo ou em parte, itens entregues fora das especificações técnicas estabelecidas. 

18.6 Comunicar à CONTRATADA as eventuais irregularidades observadas na entrega dos itens 

para adoção das providências saneadoras. 

18.7. Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o recebimento do reagente a cargo do 

licitante vencedor. 

18.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

18.9. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedor, por Servidor 

designado pela Autoridade competente do Órgão. 

18.10. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor. 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 Fornecer os itens no local citado no subitem 21.1, observando rigorosamente as especificações 

e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

19.2 Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 

convocação; 

19.3 Fornecer os itens, novos, de primeiro uso; em embalagens individualizadas, plásticas e 

transparentes, devidamente lacrados, trazendo os dados de identificação e procedência em cada 

embalagem individualizada, cumprindo todas as normas técnicas, mantendo todas as condições 

exigidas e/ou decorrente deste Termo de Referência, responsabilizando-se por todos os bens, peças 

e mão de obra necessária aos serviços de entrega.  

19.4 Efetuar todas as etapas de execução do objeto de acordo com as condições, prazos e 

especificações técnicas exigidas no instrumento contratual. 

19.5 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar à Administração durante a 

entrega e instalação dos bens. 

19.6 Substituir os materiais/produtos entregues com eventuais defeitos de confecção e/ou fabricação 

ou que apresentarem eventual alteração de suas características dentro dos prazos estabelecidos no 

item 9.1, quando for o caso, sem qualquer ônus adicional para a Administração, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da notificação dos produtos/materiais exigidos 

neste Termo de Referência; 

19.7 Comunicar à Administração, em até 2 (dois) dias antes do vencimento do prazo da entrega, os 

motivos que impossibilite o seu cumprimento.  

19.8 Emitir Nota Fiscal no valor pactuado, apresentando-a a CONTRATANTE para ateste e 

pagamento. 

19.9 Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o contrato, bem como pelo custo de frete, na entrega, 

e demais custos inerentes ao fornecimento; e, ainda, apresentar os documentos fiscais do produto 

em conformidade com a legislação vigente. 

19.9.1 Os proponentes deverão computar no valor dos produtos os custos diretos e indiretos, os 

insumos (taxas, impostos, fretes, etc.), e todos os gastos que advenham do fornecimento dos 

produtos, evitando assim a cobrança de qualquer outro valor além dos aferidos na licitação. 

19.10 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

19.11 Prestar todas as informações necessárias relativas ao fornecimento e uso do item. 

19.12 Obedecer às normas internas de segurança, de acesso e permanência nas dependências físicas 

do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, sempre que necessária à execução do 

contrato. 

19.13 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto deste Termo de Referência, razão pela qual a empresa renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com CONTRATANTE. 

19.14 No caso da utilização de materiais importados devem ser entregue toda a documentação que 

os legalize no País, principalmente quanto ao cumprimento das normas da ABNT e INMETRO. A 

não apresentação destas especificações e/ou documentação ensejará a desclassificação da proposta 

19.15. Responsabilizar-se pelas despesas e quaisquer impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os medicamentos ofertados. 

19.16. Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações 

assumidas. 

19.17. Efetuar a entrega do(s) reagente(s) em perfeitas condições de uso, de acordo com as 

especificações desse Termo, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 
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assinatura da data de recebimento da Autorização de Fornecimento e da Nota de Empenho, 

constando as indicações de marca, modelo, fabricante e procedência. 

19.18. Substituir às suas expensas, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação 

expedida pelo Contratante, o reagente caso se constate avarias, defeitos, prazo de validade vencido 

ou em desacordo com as especificações do Termo. 

19.19. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o 

prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega 

previsto, responsabilizando-se pelos danos e prejuízos decorrentes da paralisação na execução do 

fornecimento do reagente, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurado na forma da 

legislação vigente. 

19.20. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 

55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93. 

19.21. Lançar na Nota Fiscal as especificações do(s) reagente(s) entregue(s), de modo idêntico 

àquele constante neste Termo de Referência. 

19.22. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto deste 

contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo1º, art. 65, da Lei 

nº. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante 

de acordo entre os celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II, do mesmo artigo, conforme 

redação introduzida pela Lei nº. 9.648/98. 

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1 - O pagamento será efetuado, em parcela única, por meio de Ordem Bancária, para crédito em 

conta corrente até o 5º (quinto) dia útil, após o recebimento do material, com a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, emitido pelo representante do CONTRATANTE, mediante 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, e, quando for o caso, das multas 

aplicadas. 

20.1.1 As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme disposições contidas no inciso I, 

Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009. 

20.1.2 Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados bancários do credor para 

emissão da(s) ordem(ns) bancária(s) e as devidas retenções tributárias a serem feitas pela instituição 

conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996. 

20.1.3 Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL OU 

SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica, acompanhada do Anexo IV da 

Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, a fim de evitar a retenção na fonte 

dos tributos e contribuições. 

20.1.4 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será 

devolvida à empresa, pelo representante do CONTRATANTE, e o pagamento ficará pendente até 

que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

20.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 

comprovações: 

20.2.1 Da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da lei nº 

8.666/93; . 

20.2.2 Do recolhimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura 

que tenha sido paga pela Administração e, quando for o caso, das multas aplicadas. 
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20.3 Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido 

será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I=(TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso.  

20.4 Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 

27/11/98 e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN nº539, de 25/04/2005 e nº 706, de 

09/01/2007, a Divisão de Execução Orçamentária e Financeira reterá na fonte o Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição 

para a Seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que 

efetuar a CONTRATADA se esta não apresentar cópia do Projeto de Opção ou Certificado de 

Isenção do IRPJ, de que trata a Instrução Normativa SRF nº 79, de 01/08/2000. 

20.5 Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS, serão 

observados, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

20.6 Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da CONTRATADA junto ao 

Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta on-line, cujo 

documento será anexado ao processo de pagamento. 

20.7 No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais da habilitação 

quanto à situação de regularidade da empresa. 

20.8 A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 

quando a CONTRATADA: 

20.8.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

20.8.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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 anteriormente estabelecido, deste que não haja comunicação do 

pregoeiro em contrário; 

21.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados; 

21.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

21.4. É facultadoao (à) pregoeiro (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização 

da sessão pública; 

21.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

21.6. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de 

Preços; 
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21.7. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar a Nota de Empenho, acrescida das informações apresentadas 

em sua Proposta de Preços; 

21.8. Se o licitante vencedor recusar-se a retirar a Nota de Empenho, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às sanções 

administrativas descritas neste edital; 

21.9. O proponente vencedor, após a retirada da Nota de Empenho, ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Universidade Federal do Piauí; 

21.11. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado,pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

21.12 .Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes dos, Decreto nº 

7.892/2013,Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002e da Lei nº 8.666/93, com 

suas posteriores alterações; 

21.13. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12 do presente Edital, o 

lance é considerado proposta. 

 

21. DO LOCAL DA ENTREGA DOS REAGENTES – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

21.1. Os bens deverão ser entregues, no Almoxarifado Central do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Piauí – HU-UFPI – UASG 155008, ou em local determinado pelo 

CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento, de acordo com as especificações e demais condições 

estipuladas na proposta comercial e neste Termo de Referência, no seguinte endereço: Campus 

Universitário Ministro Petrônio Portela, s/n, SG07, Ininga, Teresina-PI, CEP 64.049-550 – telefone 

(86) 3215-5530 / 5995. 

21.2. O horário de entrega dos produtos dar-se-á das 08:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, ou em 

casos excepcionais, no final de semana ou feriados, quando necessário, através de  autorização 

prévia do Superintendente do HU/UFPI. 

21.3. A entrega do(s) reagente(s) deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 

recebimento da Nota de Empenho e/ou Contrato, ou documento equivalente, pelo CONTRATADO. 

 

22. DO FORO 

22.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal de Teresina 

no Estado do Piauí. 

 

Brasília, _____ de ______________ de 2013. 

 

Daniel Alves Martins 

Pregoeiro 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 

(doze) meses, para eventual aquisição de Reagentes laboratoriais com fornecimento de 

equipamentos em comodato para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí apoiado 

pela EBSERH conforme delegação de competências do artigo 1º da Portaria/MEC nº 442/2012, de 

acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos. 

1.1.1 A existência de preços registrados não obriga a EBSERH e Unidades Participantes a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição 

de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 

preferência, nos termos do § 4º., do Artigo 15, da Lei nº. 8.666/93 e do Artigo 16º, do Decreto nº. 

7.892/13. 

1.2 Caso haja discordância entre o descritivo dos itens na edital e no comprasnet, prevalecerá o 

descritivo constante no Edital. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO E DA QUANTIDADE 

 

2.1. Os reagentes para exames laboratoriais de que trata este termo estão abaixo especificados e 

divididos em 05 (cinco) GRUPOS e 03 (três) itens, contemplando um total de 94 

parâmetros/exames. 

 

Grupo 01- BIOQUÍMICA (ITEM 01 AO 35); 

Grupo 02- IMUNO-HORMÔNIO (ITEM 36 AO 86); 

Grupo 03- HEMATOLOGIA (ITEM 87 AO 88); 

Grupo 04- COAGULAÇÃO (ITEM 89 AO 91); 

Item 92- GASOMETRIA (ITEM 92); 

Item 93- TIRAS REAGENTES PARA SUMÁRIO DE URINA (ITEM 93); 

Item 94- ELETRÓLITOS (ITEM 94). 

 

 GRUPO 1 – BIOQUÍMICA. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 ÁCIDO ÚRICO TESTE 17.000 

2 ALBUMINA TESTE 14.000 

3 AMILASE TESTE 4.000 

4 BILIRRUBINA DIRETA TESTE 20.000 

5 BILIRRUBINA TOTAL TESTE 20.000 

6 CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO LATENTE TESTE 3.000 

7 CK-MB TESTE 3.000 

8 COLESTEROL TOTAL TESTE 25.000 

9 COLESTEROL HDL TESTE 25.000 

10 CPK TESTE 6.000 
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11 CREATININA TESTE 58.000 

12 FOSFATASE ALCALINA TESTE 21.000 

13 FERRO SÉRICO TESTE 5.000 

14 FOSFORO TESTE 13.000 

15 GAMA GT TESTE 16.000 

16 GLICOSE TESTE 70.000 

17 LIPASE TESTE 4.000 

18 MAGNÉSIO TESTE 15.000 

19 MICROALBUMINURIA TESTE 4.000 

20 PROTEÍNAS TOTAIS TESTE 6.000 

21 AST/TGO TESTE 41.000 

22 ALT/TGP TESTE 41.000 

23 TRIGLICÉRIDEOS TESTE 25.000 

24 URÉIA TESTE 56.000 

25 HEMOGLOBINA GLICADA TESTE 6.000 

26 ASO TESTE 1.000 

27 LDH TESTE 3.000 

28 PCR TESTE 10.000 

29 ÁCIDO VALPRÓICO TESTES 1000 

30 C3 TESTES 2000 

31 C4 TESTES 2000 

32 FATOR REUMATÓIDE TESTES 1000 

33 CARBAMAZEPINA TESTES 1000 

34 DIGOXINA TESTES 1000 

35 FENOBARBITAL TESTES 500 

 

3. DOS REQUISITOS AO GRUPO 1 – BIOQUÍMICA  

 

3.1. A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 DEVERÁ INSTALAR 01 (UM) 

EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATICO, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 

(QUINZE) DIAS NO LABORATÓRIO DO HU/UFPI CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 

 

 Analisador totalmente automático de bioquímica; 

 Produtividade de no mínimo 400 testes fotométricos /hora com (ISE) 

 Sistema aberto que permita a implantação de reagentes alternativos em caso de emergência; 

 Capacidade de processamento pelos métodos colorimétricos, cinética UV e turbidimétricos 

 Permitir o uso de soro, plasma, urina e outros líquidos biológicos simultaneamente; 

 Oferecer menu com mais de 60 testes disponíveis; 

 Mínimo de 90% dos reagentes prontos para uso; 

 Reagentes da mesma marca do equipamento, ou seja, originais com código de barras para 

identificação automática do equipamento. 
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 Multicanal: capacidade para no mínimo 70 frascos de reagentes simultaneamente;  

 Compartimento de reagentes refrigerado, para manter reagentes estáveis à bordo do sistema 

para uso imediato, a qualquer momento; 

 Alimentação simultânea de no mínimo 3 lotes diferentes por testes no compartimento e 

critério de utilização que elimine perdas; 

 Leitura de códigos de barras de reagente identifica: teste, lote, validade, controle de 

estabilidade a bordo, controle de estabilidade de calibração, controle de volume e número de 

testes disponíveis; 

 Compartimento exclusivo para amostras de emergência que permita alimentação de 

amostras a qualquer momento sem interrupção da rotina; 

 Possibilidade de auto calibração e auto controle de qualidade; 

 Alimentação de amostras através de racks para no mínimo 5 amostras simultaneamente; 

 Alimentação contínua de amostras em múltiplos tubos como, por exemplo: cubetas 

pediátricas, tubos de 5,7,10 ml, com ou sem gel separador; 

 Uso de tubos primários para evitar problemas de contaminação do usuário e erros de 

identificação. 

 Identificação de pacientes via teclado ou interface bi-direcional, composta de número, nome, 

idade, sexo e origem do paciente; 

 Identificação positiva de código de barras de amostras; 

 Arquivo de resultados para no mínimo 30.000 amostras; 

 Impressão de resultados em listas ou laudos, constando dados do paciente, resultados e 

valores de referência; 

 Software em windows ; 

 Programa de controle de qualidade com gráficos de levey- jennings e regras de westgard; 

 Gerenciamento de calibração por lote de reagente disponibiliza histórico de calibração lote a 

lote; 

 Alimentação continua de água tipo ii e descarte continuo de resíduos; 

 Sonda de amostras com detector de coágulos (anti-entupimento) e sensor de nível 

 Sonda de amostra com sistema “anti-choque” que impede a quebra da sonda; 

 Capacidade de amostras on board de no mínimo 300 tubos; 

 Repetição automática; 

 Diluição automática; 

 Condensação ou concentração de amostras abaixo do limite de linearidade; 

 Programa de ajuda on line com vídeos instrutivos de procedimentos de manutenção do 

usuário; 

 Software em português; 

 Cubetas permanentes ou descartáveis 

 Programa de controle gerencial que monitora o consumo de testes processados diferenciando 

amostras de rotina, repetições, calibrações e controle de qualidade;  

 Interface bidirecional compatível com o sistema de informática do laboratório; 

 Reagentes com estabilidade a bordo de no mínimo 7 dias; 

 Monitor com tecnologia touch screen; 

 Impressora matricial ou a laser; 

 Deverá acompanhar sistema de purificação de água que forneça  

água tipo I ou II adequada a necessidade do equipamento e ao laboratório; 

 Deverá acompanhar no-break com autonomia mínima de 30 minutos; 
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Grupo 2 – IMUNO HORMÔNIO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

36 CA 15.3 TESTE 200 

37 CA 19.9 TESTE 200 

38 PSA TOTAL TESTE 2.800 

39 CA 125 TESTE 300 

40 CEA – antígeno carcino embrionário TESTE 400 

41 BETA HCG TESTE 1.600 

42 ESTRADIOL TESTE 600 

43 FSH TESTE 2.000 

44 TSH TESTE 10.000 

45 LH TESTE 1.200 

46 PROGESTERONA TESTE 300 

47 PROLACTINA TESTE 1.200 

48 T3 TOTAL TESTE 2.200 

49 T4 LIVRE TESTE 10.000 

50 TESTOSTERONA TESTE 800 

51 ALFA- FETOPROTEÍNA TESTE 1.000 

52 ANTI-TPO (ANTI MICROSSOMAL) TESTE 1.000 

53 CORTISOL BASAL TESTE 400 

54 HIV 1, 2 SUBTIPO “O” TESTE 2.000 

55 INSULINA TESTE 400 

56 FERRITINA TESTE 3.000 

57 CICLOSPORINA TESTE 1.600 

58 ANTI – HAV G TESTE 1000 

59 ANTI-HAV M TESTE 1.000 

60 ANTI-HBC TOTAL TESTE 1.800 

61 ANTI-HBC M TESTE 1.600 

62 ANTI-HBe TESTE 1000 

63 HBeAg TESTE 1.000 

64 ANTI-HBs TESTE 2.200 

65 HBsAg TESTE 5.000 

66 ANTI-HCV TESTE 4.400 

67 CITOMEGALOVIRUS IgG TESTE 1.400 

68 CITOMEGALOVIRUS IgM TESTE 1.400 

69 TOXOPLASMOSE IgM TESTE 3.200 

70 TOXOPLASMOSE IgG TESTE 1.100 
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71 RUBÉOLA IgG TESTE 1.400 

72 RUBÉOLA IgM TESTE 1.600 

 
73 ANDROSTENEDIONA TESTE 500 

74 PARATORMONIO TESTE 2.500 

75 S-DHEA TESTE 500 

76 HGH TESTE 200 

77 ÁCIDO FÓLICO TESTE 300 

78 VITAMINA B12 TESTE 400 

79 SOMATOMEDINA IGF 1 TESTE 1.000 

80 TIREOGLOBULINA TESTE 1.000 

81 ANTI-TIREOGLOBULINA TESTE 1.000 

82 CORTISOL LIVRE URINÁRIO TESTE 200 

83 ACTH TESTE 200 

84 PEPTIDEO C TESTE 200 

85 CALCITONINA TESTE 100 

86 OSTEOCALCINA TESTE 1.000 

 

4. DOS REQUISITOS AO GRUPO 2 – IMUNO HORMÔNIO 

 

4.1 A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 2 (REAGENTES PARA IMUNO HORMÔNIO) 

DEVERÁ DISPONIBILIZAR E INSTALAR 01 (UM) EQUIPAMENTO TOTALMENTE 

AUTOMATIZADO MULTIPARAMÉTRICOS POR METODOLOGIA DE 

QUIMILUMINESCÊNCIA, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS NO 

LABORATÓRIO DO HU/UFPI PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES 

RELACIONADOS NO LOTE 02, E QUE APRESENTE AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  

 

 Sistema integrado que realize simultaneamente testes de imunologia e hormônios em um 

único módulo de processamento com capacidade total de processamento de 200 testes/hora 

inferior a 0,1 ppm; 

 Com capacidade no mínimo até 65 posições para amostras disponíveis em um único módulo 

e de acesso imediato, ou seja, capacidade para priorizar amostras, que utiliza tecnologia 

Quimioluminescência, cujo marcador seja Acridina ou derivado do mesmo, proporcionando 

altíssima estabilidade nos ensaios; 

 Para identificação das Amostras, o leitor de código de barras a laser deve ser compatível 

com os diversos tipos de códigos no mercado: Codabar, Code 39 (Code 3 of 9), Inter leaved 

2 of 5 e Code 128 (subset A, B, C); 

 Código de barras de reagente bidimensional, monitorado pelo inventário. 

 Reagentes do mesmo fabricante, prontos para uso, sem intervenção manual; 

 Acesso contínuo para carregamento e descarregamento de reagentes; 

 Apresente sistema de detecção de líquido por freqüência e sistema de detecção de coágulo e 

bolhas por diferencial de pressão, garantindo assim a qualidade dos resultados através da 

eliminação dos interferentes; 

 Trabalhar com amostras como: soro e plasma; 
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 O centro de pipetagem de amostras deve ser capaz de comportar qualquer formato de tubo 

sem o uso de adaptadores ou racks diferenciadas, sejam tubos primários (5, 7 e 10ml), 

alíquotas ou cubetas de amostras; 

 Capacidade de no mínimo de 25 reagentes a bordo, refrigerados, sendo 

 Homogeneizados de forma automática; 

 Capacidade de comportar a bordo 45 amostras de rotina, 20 amostras de urgência, 

simultaneamente; 

 Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; 

 Ter capacidade de fazer “backup” de resultado em CD Room e gravadora de CD; 

 Com resultados visualizados em planilha no formato Excel; 

 Possua um centro de suprimentos monitorado pelo inventário que permita uma autonomia 

mínima de 3 horas e acesso contínuo a resíduos sólidos, com possibilidade de 

descarregamento sem interrupção da rotina e o esgoto líquido pode ser drenado pôr uma 

bomba para um ponto de esgoto ou pia, sendo o descarte eliminado diretamente na rede de 

esgoto tratada do serviço; 

 Média para liberação dos resultados deve ser de no máximo 30 minutos; 

 Possua capacidade de armazenar até 50.000 resultados nos Arquivos de Controle de 

Qualidade, provido de Regras de Westgard e Gráficos de Levey-Jennings; 

 Disponibilizar um equipamento para Back Up com as seguintes características: 

 Sistema totalmente automatizado, com capacidade para processar no mínimo 120 amostras 

horas; 

 Analisador multiparamétrico (20 parâmetros no mínimo) a bordo simultaneamente; 

 Permita acessos randômicos, contínuos e imediatos, inclusive para amostras de emergência 

sem interrupção da rotina em andamento; 

 Leitura de código de barras para amostras e reagentes; 

 Capacidade de trabalhar com no mínimo 60 tubos (primários e alíquota), ou no mínimo 90 

cubetas de amostras pediátricas; podendo estar na mesma rack; 

 Sistema de diluição e retestagem configurável; diluição automática; 

 Reagentes do mesmo fabricante e prontos para uso; 

 Armazenar no mínimo 1.500 resultados de clientes que possam ser gravados em CDs 
(Backup); 

 Capacidade de gerenciar o nível de liquido de reagentes e amostras e soluções; 

 Calibração dos ensaios de dois pontos, consumindo no máximo quatro testes na execução de 

uma calibração; 

 Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente; 

 Processar testes quantitativos, qualitativos e confirmatórios; 

 Centro de descarte para esgoto sólido e líquido separado, acoplado ao equipamento; 

 Sistema independente de pipetagem e leitura, sem interrupção no processamento das 

amostras em caso de pane na pipetagem; 

 Sistema de Controle de Qualidade com gráfico de Levey Jennigs; 

 O aparelho deve possuir leitor interno de código de barras para identificar as amostras 

automaticamente; 

 Acompanhe unidade impressora; 

 Dotado de Interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; 

 Comprovar a parte do protocolo de comunicação através de apresentação do manual de 

comunicação serial – (Host Computer) com as seguintes características: 

 Porta serial em padrão RS-232 (DB-25 ou DB-9); 
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 Protocolo de comunicação serial contendo possibilidade de comunicação bidirecional 

(“Query”). Para que o aparelho possa ser programado para fazer os exames em cada amostra 

sem interferência humana e sem necessidade de “worklist”.; 

 Segurança: protocolo de comunicação que utilize validação dos pacotes de dados com 

recurso de “CheckSum” para evitar erros no envio de dados. Quando houver erro detectado, 

o aparelho deve reenviar o pacote para o Host ou receber novamente um pacote do Host. 

 Os equipamentos solicitados deverão apresentar condições para interfaceamento, como 

também vir acompanhado de programa de gerenciamento de amostras e resultados, bem 

como para interfaceamento com o sistema HU/UFPI. 

 

 GRUPO 4 – HEMATOLOGIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. UNIDADE QUANT. 

87 
REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COMPLETOS, ATRAVÉS 

DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 

 

TESTE 
100.000 

88 
REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE RETICULÓCITOS PELO CONTADOR 

HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 

 

TESTE 
1.200 

 

5. DOS REQUISITOS AO GRUPO 3 – HEMATOLOGIA 

 

5.1. A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 04 DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 (UM) 

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DOS 

HEMOGRAMAS E RETICULÓCITOS, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS 

NO LABORATÓRIO DO HU/UFPI PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES 

RELACIONADOS NO LOTE 04, E QUE APRESENTE AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  

 

 - 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO para a rotina que fornece 

no mínimo 24 parâmetros WBC, NEU#, NEU%, LIN#, LIN%, MONO#, MONO%, EOS#, 

EOS%, BASO#, BASO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, 

PCT, PDW , RET %, RET#  

 Contador hematológico totalmente automatizado com Capacidade de 100 tubos na esteira; 

 Que possua nos dois sistemas (Modo aberto e fechado) a sucção (aspiração) da amostra no 

sentido de cima para baixo, evitando assim contaminação; 

 Contagem de Reticulócitos e determinação do Índice de maturidade de Reticulócitos; 

 Equipamento de bancada sem nenhum módulo externo de fornecimento de energia ou 

vácuo, para maior facilidade de acomodações nas instalações já existentes; 

 Realizar as análises e contagem, das células através de impedância eletrônica, laser e 

citometria de fluxo e espectrofotometria para hemoglobina, sendo a hemoglobinometria 

livre de cianeto; 

 Velocidade de no mínimo 90 amostras por hora; 

 Classificação diferencial dos leucócitos através da utilização de raios lazer de Hélio Néon de 

5mW e análise de desvio destes em pelo menos 4 diferentes ângulos; 

 Monitor colorido 14” que apresenta na tela a distribuição das 5 partes diferenciais com cores 

especificas para cada população leucocitária: Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, 

Eosinófilos e Basófilos para melhor interpretação dos resultados; 

 Informações adicionais sobre: bastões, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos blastos e 

reticulócitos, fornecendo o percentual de cada um como auxiliar na contagem; 
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 Contagem efetiva de cada sub-população leucocitária (sem cálculos); 

 Capacidade de contar Leucócitos, sem incluir os eritoblastos na contagem; 

 Impressão de curvas de distribuição de hemáceas e plaquetas, e scatterplot de leucócitos e 

resultados numéricos; 

 Dotado de leitor de código de barras (manual e automático); 

 Possuir sistema de aspiração de amostra: Aberto com volume de amostra de 170ul e fechado 

de 350ul; 

 Contagem global de Leucócitos pela tecnologia a Laser – Múltiplos ângulos polarizados e 

pela Tecnologia de Impedância Elétrica através de comparativos entre metodologias; 

 Linearidade para leucócitos de 0 até 250.000/ul e para plaquetas de 0 até 2.000.000/ul; 

 Capacidade de análise de amostras no módulo de hemáceas resistentes; 

 Contagem Óptica de plaquetas com análise de duas dimensões e validação interna por 

Impedância Focada; 

 Análise de hemáceas e plaquetas por impedância elétrica para quantificar e medir os seus 

respectivos volumes; 

 Análise de hemoglobina com leitura utilizando LED de alta sensibilidade e durabilidade 

para minimizar a necessidade de troca e recalibração; 

 Monitoramento total durante o processamento das amostras, incluindo alertas operativos;  

 Identificação de amostras por código de barras (manual ou automático); 

 Calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas; 

 O analisador hematológico deve utilizar um sistema que minimize o efeito de recirculação 

de células; 

 Utilização de medidor volumétrico de amostra para contagem de leucócitos, hemácias e 

plaquetas ou qualquer outro método aprovado pelo Comitê Internacional de Padronização 

em Hematologia, para garantia dos resultados; 

 Os equipamentos e reagentes deverão ser da mesma marca do fabricante.  

 Sangue controle e programa de controle de qualidade para todos os parâmetros, inclusive a 

diferencial de leucócitos: 

 Gerenciamento de dados com; 

 Sistema multi-usuário interfaceamento do equipamento com armazenamento de resultados; 

 Possibilidade de alteração na região da lâmina; 

 Impressão dos mesmos em Português 

 Fornecimento de um computador e impressora para o interfaceamento; 

 Reagente para reticulócitos externo, minimizando gastos desnecessários com ciclos de 

limpeza, no caso de rotina pequena. 

 Contagem global de Leucócitos pela tecnologia a Laser – Múltiplos ângulos polarizados e 

pela Tecnologia de Impedância Elétrica através de comparativos entre metodologias; 

 Contagem global de leucócitos por 02 (dois) métodos distintos, sendo estes impedância e 

citometria de fluxo. 

 A empresa deverá apresentar declaração emitida pelo responsável técnico do fabricante do 

equipamento, atestando a qualidade e a reprodutibilidade dos produtos (reagentes) ofertados 

para respaldar os resultados dos exames.  

 Dotado de interface, bi-direcional para comunicação com o computador central; 

 Fornecer 01 (hum) equipamento Corador Hematológico sequencial automatizado de 

esfregaços sanguíneos no setor de hematologia do HU com as seguintes características: 

 Capacidade de processar no mínimo 60 lâminas por hora. 

 Liberação precisa de corante e tampão. 

 Possibilidade de distintas intensidades de coloração. 
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 Mobilização da lâmina sobre a mesa por dois eixos espirais que acionam sensores que 

ativam bombas peristálticas e liberam as soluções corantes. 

 Lâmina seca por um fluxo de ar ao final do processo, estando pronta para microscopia. 

 Fornecer os kits para coloração hematológica própria para uso no equipamento Corador 

Automático de Lâminas acima especificado, composto por corante, solução tampão e rinse 

kit para 1.000 esfregaços. A quantidade de kits deve ser suficiente para corar as lâminas 

correspondentes a 100% dos hemogramas realizados no setor de Hematologia do HU e 

devem ser fornecidos em entregas mensais. 

 Sinalização de resultados anormais; 

 Procedimentos automatizados de inicio e termino de rotina e limpeza após cada 

processamento de amostra; 

 Impressão do controle de consumo dos reagentes; 

 Impressão preta e branca ou colorida dos resultados; 

 Trabalhar com no máximo 04 reagentes, evitando assim, a possibilidade de troca durante a 

reposição dos mesmos pelos operadores; 

 Programa de Controle de Qualidade: 

 Controles comerciais; 

 Gráficos de Levey-Jenning; 

 Monitoramento por regras de west-gard; 

 X/B para VCM, HCM E CHCM; 

 CV e desvio padrão; 

 Alerta para amostras anormais; 

 Possuir controle hematológico para todos os parâmetros; 

 Calibração de leucócitos, hemácias, hemoglobina, VCM e plaquetas; 

 Teclado alfa numérico para identificação de pacientes; 

 Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com gráficos; 

 Dotado de módulo para eliminação de interferência de hemáceas resistentes; 

 Identificação completa das amostras, como número de identificação do paciente, nome do 

paciente, sexo, data de nascimento, nome do médico e comentários; 

 Capacidade de interfaceamento bi-direcional com computador central; 

 Detecção de malária através do histograma. 

 Possuir módulo veterinário, com capacidade de configuração de 60 (sessenta) diferentes 

espécies de animais e suas sub-populações 

 

GRUPO 4 – COAGULAÇÃO 

 

ITEM REAGENTES UNIDADE QUANT. 

89 REAGENTE P/DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINA TESTE 20.000 

90 REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE TEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 

ATIVADA 
TESTE 5.000 

91 REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE FIBRINOGÊNIO TESTE 1.000 

 

6. DOS REQUISITOS AO GRUPO 4 – COAGULAÇÃO 

 

6.1. A EMPRESA VENCEDORA DO GRUPO 05 DEVERÁ DISPONIBILIZAR E 

INSTALAR 01 (UM) EQUIPAMENTO ANALISADOR DE COAGULAÇÃO 

AUTOMÁTICO, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS NO LABORATÓRIO DO 
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HU/UFPI PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES RELACIONADOS NO GRUPO 

05, E QUE APRESENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. 

 

 Equipamentos com no mínimo 12 (doze) canais de medição;  

 Equipamentos totalmente automatizados e com acesso randômico; 

 Capacidade para a realização de no mínimo 120 testes por hora; 

 Capacidade para no mínimo 40 amostras e 260 cubetas a bordo; 

 Possibilidade de inclusão de amostras de urgência;  

 Com técnica de leitura pelos testes de coagulação, NEFELOMETRIA, ou técnica similar;  

 Com técnicas de leituras para provas cromogênicas: ESPECTROFOTOMETRIA;  

 Com identificação dos pacientes: número com até 12 dígitos que poderá ser carregado na 

memória do analisador via teclado;  

 Com identificação das amostras através de código de barras interno no equipamento 

 Com sistema fluídico de dosagem de alta precisão (pipetas Hamilton);  

 Com dosagem realizada com duas agulhas, uma para os reagentes e outra para as amostras;  

 Que realize automaticamente as curvas de calibração TP,FATORES E TÉCNICAS DE 

SUBSTRATOS CROMOGÊNICOS) incluindo a diluição do pool;  

 Que as curvas com todos os dados serão impressos e visualizados no monitor de vídeo;  

 Com detecção automática de nível de reagentes e de amostras;  

 Com porta de saída para conexão com computador;  

 Com sistema de refrigeração para os reagentes de 12 a 15ºC;  

 Com realização de provas simultâneas TP/TTPA;  

 Com impressão automática de resultados: segundos, ratio, INR, %, concentração;  

 Com stand-by automático, não trocando os reagentes estando pronto para qualquer amostra 

de urgência. 

 Permite análise de testes cromogênicos, coagulometricos e imunológicos simultaneamente; 

 Manutenções diárias realizadas no mesmo software (sem a necessidade de sair do software 

operacional); 

 Possibilidade de trabalhar com tubos abertos e fechados simultaneamente em uma mesma 

rack; 

 Capacidade de apresentar os resultados na tela e/ou impresso sem substituir o primeiro 

resultado; 

 Capacidade de visualização de todas as curvas de reações de todos os métodos; 

 Apresentar sistema de “touch-screen” para todas as funções do software; 

 Carregamento contínuo de cubetas de reação sem parada de rotina e sem perdas de cubetas;  

 

ITEM 92 – GASOMETRIA 

 

ITEM REAGENTES UNIDADE QUANT. 

92 Ph e GASES, OSMOLARIDADE, LACTATO, CALCIO IÔNICO TESTE 22.000 

 

7. DOS REQUISITOS AO ITEM 92 – GASOMETRIA 

 

7.1. A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERÁ DISPONIBILIZAR E 

INSTALAR 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA ANÁLISE DE PH E 

GASES SANGUÍNEOS, ELETRÓLITOS, METABÓLITOS, HEMOGLOBINA TOTAL E 

DERIVADO DA HEMOGLOBINA, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL ARTERIAL, 
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VENOSO E CAPILAR, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS NO 

LABORATÓRIO DO HU/UFPI PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES 

RELACIONADOS AO ITEM 92, E QUE APRESENTE AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. 

 

 Resultados em até 60 segundos; 

 Ciclo de lavagem em até 60 segundos; 

 Manutenção mínima; 

 Reagente e controle em cartuchos, com controle do consumo e de fácil substituição; 

 Dispensa o uso de cilindros de gases; 

 Co-oxímetro independente e de fácil substituição; 

 Tecnologia de leitura de sensores; 

 Calibrações automáticas; 

 Bilirrubina neonatal com ampla faixa de medição (2 a 60 mg/dl); 

 Volume de amostras: 95μl a 200 μl; 

 Aspiração automática da amostra (utiliza seringa ou capilar diretamente no aparelho, sem 

necessidade de adaptadores especiais), com detector de coagulo;  

 Biossegurança elevada com autocontenção de resíduos, sem necessidade de preparação de 

amostras. 

 Operação com acesso randômico; 

 Tela Touch screen de alta definição com inclinação ajustável; 

 Leitor de códigos de barras; 

 Identificação completa do paciente via tela e do operador; 

 Impressora interna ou externa opcional. 

 Software Windows® em português;  

 Criação de painel personalizado de análise; 

 Interface com LIS ou com os sistemas de gestão de dados ; 

 Possibilidade de diagnóstico remoto; 

 Armazenamento de dados; 

 Gerenciamento de controle da qualidade 

 Geração automática de gráficos Levey Jennings. 

 Eletrodos de PO2, PCO2, Glicose e Lactato livres de manutenção. Caminho visível da 

amostra. 

 Gases sanguíneos (pH, pCO2, pO2); 

 Eletrólitos (Na+, K+, Ca++, Cl-); 

 Metabólitos (glicose, lactato,bilirrubina neonatal); 

 Co-oximetria (tHb, HHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb); 

 Parâmetros calculados: satO2, ct O2, HCO-3 act, HCO-3 std, ctCO2, BE(B), BE(ECF), 

Ânion Gap, ctHb, ph(t), pO2(t), pCO2(t),  pO2(a/A)(t), pO2(A-a)(t) e Rl(t); 

 Cartucho de controle de qualidade que apresente os 3 níveis de controle para usar no mínimo 

3 x ao dia sem necessidade de troca por um período de 30 dias; 

 Sistema de cartuchos de lavagem e calibração com eletrodos externos e visíveis;  

 

ITEM 93 – TIRAS REAGENTES PARA SUMÁRIO DE URINA 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 

93 TIRAS PARA SUMÁRIO DE URINA TIRA REAGENTE 50.000 
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8. DOS REQUISITOS AO ITEM 93 – TIRAS REAGENTES PARA SUMÁRIO DE URINA 

 

8.1. A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM 93 DEVERÁ DISPONIBILIZAR, INSTALAR 

01 (UM) ANALISADOR AUTOMÁTICO DE URINA, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 

(QUINZE) DIAS NO LABORATÓRIO DO HU/UFPI QUE APRESENTE AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 

 Equipamento com tela sensível que permite com um simples toque o comando das funções, 

eliminando erros e agilizando a rotina;  

 Com carregamento contínuo da amostra;  

 Teste a cada sete segundos;  

 Calibração automática do equipamento a cada teste; 

 Início imediato do teste eliminando o tempo de espera; 

 Leitor de código de barras para amostras; 

 Utilizada as tiras reagentes com os seguintes parâmetros: glicose, bilirrubina, cetona, 

sangue, proteína, nitrito, urobilinogênio, leucócitos, densidade e ph; 

 Tira controle do mesmo fabricante do reagente (tira); interface com computador central, 

impressão de resultados através de impressora externa ou interna; 

 Memória para 500 resultados e 200 controles; 

 Detecção automaticamente a cor;  

 Inclusão de aspecto manualmente no relatório de resultado; 

 Permite que o usuário selecione parâmetros base para microscopia; 

 Relatório personalizado conforme rotina do laboratório, inclusive com identificação do 

operador, identificação de controles utilizados, impressão de data e hora em cada resultado; 

 Com interfaceamento garantido pelo vencedor sem ônus para o HU, com treinamento para 

os profissionais. 

 

ITEM 94 – ELETRÓLITOS  

 

ÍTEM  DESCRIÇÃO DO ÍTEM UNIDADE  QUANTIDADE  

94 

Reagente para determinação de eletrólitos sódio, potássio e 

cálcio em líquidos biológicos como soro, plasma e urina e 

ampolas de controle de qualidade. 

Teste 30.000 

 

9. DOS REQUISITOS AO ITEM 94 – ELETRÓLITOS 

 

9.1. A EMPRESA VENCEDORA DO REAGENTE DEVERÁ INSTALAR 01 (UM) 

EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATICO, DENTRO DE NO MÁXIMO 15 

(QUINZE) DIAS NO LABORATÓRIO DO HU/UFPI CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 

 

 Analisador totalmente automatizado para realizar determinação de eletrólitos sódio, potássio 

e cálcio por metodologia por eletrodo íon seletivo com capacidade de leitura para volumes a 

partir de 50 µml e que apresente impressora térmica;  

 Visor para visualização dos resultados e com teclado alfa numérico e com fonte de 

alimentação para Voltagem de 110 e 220 V; 
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 Comunicação serial e entrada para leitor de código de barras e que possua pelo menos 90% 

dos reagentes prontos para uso e que permita a utilização somente de reagentes da mesma 

marca do equipamento; 

 Software em português e que apresente os resultados em no máximo 40 segundos. Que 

permita a identificação do paciente por amostra utilizada e que realize calibração periódica e 

a partir de comando do operado. 

 

9. DA CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS 

9.1. A empresa contratada, na qualidade de vencedora DO PREGÃO, cederá os equipamentos para 

a realização dos exames/testes, observados as especificações relacionadas, e providenciará 

orientação sobre o manuseio dos mesmos ao pessoal designado pelo hospital.  

9.2. Compete exclusivamente à contratada providenciar às suas expensas a entrega, instalação e 

assistência técnica local, eficaz e imediata, necessária ao perfeito funcionamento dos equipamentos 

emprestados, sem que possa atribuir quaisquer ônus adicionais para a UFPI;  

9.3. Na impossibilidade de resolução do problema, substituir o equipamento sem condições de 

funcionamento ou que não apresente produtividade satisfatória, por outro similar no prazo de 24 

horas. Findo o prazo contratual, os equipamentos emprestados serão devolvidos à empresa 

contratada, nas condições em que a UFPI os recebeu, ressalvando o desgaste advindo do uso.  

 

10. DAS OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA CONCERNENTES A 

TODOS OS ITENS/GRUPOS RELACIONADOS NESTE ANEXO 

 

10.1. A Contratada deverá oferecer sem custos adicionais para o Contratante:  

 

10.2. Assistência Técnica (24 horas/dia) e Assessoria Científica locais, em Teresina, para os 

equipamentos disponibilizados, com o comprovante de endereço e a qualificação dos técnicos e da 

empresa licitantes devidamente comprovados, através de certificado emitido pelo CREA e CRF, 

devendo o atendimento ser feito em até 4 horas após o chamado, inclusive sábado, domingo e 

feriado;  

10.3. Impressora matricial ou laser acoplado ao sistema; 

10.4. Registro no Ministério da Saúde, tanto para o equipamento quanto para os reagentes;  

10.5. Treinamento para todos os técnicos envolvidos com a operação do equipamento instalado para 

realização dos testes;  

10.6. A execução dos serviços de manutenção preventiva (a quantidade necessária deverá ser 

acordada com o responsável pelo setor) e manutenção corretiva (inclusive com reposição de peças, 

quando necessárias), emitindo relatórios de todas as manutenções, durante toda vigência do 

contrato;  

10.7. Suprimentos necessários para realização dos testes adquiridos, inclusive controles e 

calibradores, impressora, papel para impressão dos resultados, fitas ou tonner para impressora, 

solução tampão de limpeza e de pipetagem, peças de reposição, etc.  

10.8. No-break senoidal de acordo com as especificações do fabricante do equipamento; 

10.9. O interfaceamento do equipamento ao sistema existente no serviço, sem ônus para o HU;  

10.10. Em caso de pane no equipamento a empresa vencedora deverá garantir a realização de todos 

os exames da rotina diária em outro laboratório, com fornecimentos dos resultados em tempo hábil, 

enquanto será realizado o conserto do equipamento em até 6 horas;  

10.11. Caso o conserto não aconteça, no tempo proposto, a empresa deverá providenciar a sua 

substituição por outro equipamento similar ao que apresentou o defeito; 

10.12. Especificação clara e detalhada dos kits ofertados, com indicações de procedência, data do 

início da comercialização, forma de acondicionamento e validade, apresentação da bula original 

com sua respectiva tradução para o português, caso esteja em língua estrangeira;  
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10.13. A bula contendo as especificações bem detalhadas e objetivas quanto à execução de todas as 

etapas do teste, instruções claras e bem definidas para interpretação dos resultados;  

10.14. Informações através de folder ou por outro meio escrito, sobre todos os dados dos 

equipamentos a serem disponibilizados, descrevendo detalhadamente os seus dados técnicos, marca, 

capacidade e modo de operacionalização;  

10.15. O prazo de validade e o número do lote devem constar na etiqueta da embalagem do kit e em 

cada frasco de reagente, individualmente;  

10.16. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos LOTES que se faz a instação de equipamentos,  deverá(ão) 

implantar(em), sem ônus para a HU, Software de integração compatível com o existente no 

laboratório do HU, com as seguintes especificações; 

10.17. Possibilidade de busca de paciente por código do paciente, nome ou parte do nome do 

paciente, número de pedido de exames; 

10.18. O sistema deve informar para usuário quando houver homônimos para evitar cadastro errado. 

Diferenciar por RG, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe e/ou impressão digital do 

paciente; 

10.19. Controle da entrega de resultados para o paciente; 

10.20. Cálculo da idade do paciente em anos, meses e dias a partir da data de nascimento, 

considerando anos bissextos; 

10.21. Cadastro único por paciente. 

10.22. Possibilidade de o próprio laboratório predefinir alguns textos para observações e 

comentários sobre cada paciente. 

10.23. Possuir campo indicativo para dados clínicos e uso de medicamentos; 

10.24. Possuir campo indicativo de urgência; 

10.25. Possibilidade de fazer todo o processo de cadastro, opcionalmente, sem o mouse usando 

apenas o teclado; 

10.26. Permitir busca de exames por nome ou parte do nome do exame; 

10.27. O sistema deve permitir configuração para cada exame de quais são os possíveis materiais e 

recipientes de coleta; 

10.28. Permitir que a recepcionista possa agendar data/hora de entrega de resultados por exame; 

10.29. Imprimir etiquetas de código de barras indicando o paciente, data/hora de coleta, exames a 

coletar, material e recipiente de coleta; 

10.30. A etiqueta deve informar qual a dosagem em curvas; 

10.31. O sistema deve compactar os dados completos de cada amostra (código do pedido + 

informação da origem da amostra + informação da amostra/tubo) no código de barras de modo que 

quando houver muitos dígitos, mesmo assim a quantidade de caracteres no código de barras deve 

ser menor ou igual a 11 (onze) dígitos para compatibilizar com a maioria dos equipamentos de 

automação laboratorial que possuem limite máximo de caracteres; 

10.32. O sistema deve permitir controle de material pendente de entrega à recepção. 

10.33. O sistema deve disponibilizar AJUDA contendo manual de cada exame, informando todas as 

informações pré-analíticas e de coleta; 

10.34. O sistema deve permitir criação, por parte do usuário, de regras para chamar a atenção das 

recepcionistas com mensagens no momento de cadastro de um exame; 

10.35. O sistema deve permitir o cadastro de atalhos: um atalho é um mnemônico que permite o 

cadastro automático de vários exames relacionados a este atalho; 

10.36. O sistema deve permitir impressão de ficha para o paciente, para que sirva de documento 

para receber os resultados dos exames. 

10.37. O sistema deve gerar relatórios de quantidade de atendimentos e tempo médio de 

atendimento por recepcionista; 

10.38. O sistema deve permitir relatórios de auditoria para que se analisem as operações mais 

críticas; 
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10.39. O sistema deve permitir a criação de relatórios personalizados no próprio sistema, sem a 

necessidade de alterar o aplicativo; 

10.40. Capacidade para integração e comunicação de dados on line com todas as Unidades de Saúde 

descentralizadas de forma bidirecional; 

10.41. A empresa licitante deverá instalar sem ônus para o HU, em regime de comodato, os 

Hardwares por setor. 

 

11. DOS ITENS COMPLEMENTARES PARA FUNCIONAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA AS ANÁLISES DE: 

 

 GASOMETRIA 

 

11.5. Uma estação clientes em Windows XP Profissional ou superior (Mínimo 256 MB Ram, HD 

de 40 Gb); 

11.6. Uma Impressora Compatível; 

11.7. Um leitor de código de barra pistola CCD; 

11.8. Backup;  

11.9. Conexão banda larga INTERNET que permita acesso remoto (VPN ou outro método 

seguro); 

11.10. No-Break com autonomia de 30 minutos; 

11.11. Para cada equipamento interfaceado, é necessário que exista um cabo de rede crimpado com 

conectores RJ45 (pinagem padrão), saindo da traseira do equipamento interfaceado indo até a 

estação cliente que realizará a comunicação. 

 

12. DAS AMOSTRAS  

12.1. A Entidade licitante se reserva o direito de solicitar amostras dos reagentes ofertados para 

avaliação técnica, a(s) empresa(s) habilitada(s) em primeiro lugar. 

12.1.1. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com os catálogos e/ou prospectos 

originais ou cópia colorida que contenham a descrição detalhada em português do produto ofertado. 

12.2. A Entidade licitante se reserva o direito de solicitar formalmente ao licitante a apresentação de 

novas amostras, catálogos, prospectos, laudos analíticos e laboratorial de qualquer item cotado, de 

qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de classificação de preços, para 

aferir se os bens propostos atendem as especificações contidas no edital. 

12.3. Quando solicitadas as novas amostras, os catálogos, os prospectos, os laudos analíticos e 

laboratorial em português deverão ser apresentadas na quantidade solicitada no prazo máximo de 72 

horas contadas do recebimento da solicitação, sob pena de desclassificação. 

12.4. O local de entrega das amostras quando solicitadas será definida em sessão pública junto ao 

sistema através do chat. 

 

13. DO RECEBIMENTO  
13.1. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) reagente(s) 

apresentado com as especificações constantes neste Termo de Referência, limitando-se a verificar a 

sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da 

Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas. 

13.2. Definitivamente – no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, 

por Comissão / Servidor designado pela Autoridade competente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do medicamento entregue de conformidade com o exigido neste Termo de Referência. 

13.3. Em caso de conformidade, a Comissão / Servidor designado atestará a efetivação da entrega 

do(s) reagente(s), no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor de Contabilidade do HU, para 

fins de pagamento. 
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13.4. Em caso de não conformidade, a Comissão / Servidor designado devolverá Nota Fiscal, para 

as devidas correções. 

13.5. Durante o recebimento provisório, o HUPI poderá exigir a substituição de qualquer reagente 

que não esteja de acordo com a(s) especificação (ões) do presente Edital. 

13.6. Os reagentes deverão ser entregues em embalagens originais para comercialização contendo a 

data e o nº do lote de fabricação, o prazo de validade, nº de registro na ANVISA e nº de série 

(quando se aplicar), sempre acompanhados da nota fiscal, identificados quanto ao número da 

licitação, nome da empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a 

legislação pertinente.  

 

14. DOS PRAZOS  
14.1. Prazo de entrega dos reagentes: 7 (sete) dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho, 

Contrato, ou similar. 

14.2. Prazo de validade dos reagentes: não inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. 

 

15. DA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA  
15.1. A efetiva entrega dos reagentes será feita e comprovada mediante a apresentação, pela 

Contratada ao Contratante, no ato da cobrança de Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s), acompanhada dos 

comprovantes de entrega, que deverá ser feita por uma dessas 2 (duas) formas: 

15.2. Notas Fiscais de Simples Remessa, discriminando os reagentes, quantidades, UF de destino, e 

a data da entrega, com o recebimento devidamente atestado pelo destinatário com assinatura e 

identificação; e/ou 

15.3. Termo de Recebimento emitido pelo destinatário, no ato da entrega dos reagentes, 

devidamente preenchido, assinado e identificado pelo recebedor. 

 

16. DA JUSTIFICATIVA  
16.1. Trata-se da aquisição de reagentes laboratoriais para realização de exames com fornecimento 

de equipamentos em comodato a serem utilizados no Hospital Universitário Federal do Piauí para 

atendimento dos pacientes ambulatoriais e internados, no período de 12 meses, cuja definição do 

quantitativo foi baseada em estudo realizado através da média de consumo dos hospitais 

universitários federais de médio porte, apresentando de 200 a 250 leitos, através de informações 

extraídas do REHUF (Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais). 

16.2. Ademais, considerando a Portaria MEC nº 442/2012, que delega à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares- EBESERH o exercício das competências descritas nos incisos VII a IX do 

art. 18 do Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012, além daquelas relativas ao Programa Nacional 

de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF, instituído pelo Decreto nº 7.082, 

de 27 de janeiro de 2010. A portaria estabelece também que as unidades do Ministério da Educação, 

no âmbito de suas atribuições regimentais, deverão colaborar na execução das atividades de apoio à 

EBSERH, até a sua efetiva implantação e o seu regular funcionamento. 

 

16.3. O Hospital Universitário Federal, é uma instituição que, em conjunto com unidades do 

Ministério da Saúde, integram a assistência prestada à população, com a formação de profissionais, 

capacitação de pessoal e as atividades de investigação científica. Ele tem o papel de avaliar e gerar 

novos conhecimentos e tecnologias, pré-requisitos para a formação de Mestres e Doutores nas áreas 

específicas de habilitação e são assim referência para o sistema de saúde regional e nacional. 
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Brasília, 21 de maio 2013.  

 

Sammara Tavares Nunes 

Coordenadora de Insumos 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência 

 

 

Dr Celso Fernando Ribeiro de Araújo 

Diretor de Atenção a Saúde e Gestão de Contratos 

EBSERH/MEC 

 

 

 

 

 

Dr Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque 

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar 

EBSERH/MEC 
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ANEXO II 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2013 

 

Aos _______ dias do mês de __________ de 2013, de um lado a EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, empresa pública de personalidade jurídica de direito 

privado e patrimônio próprio, criada pela Lei nº 12.550 de 15 de dezembro de 2011, com Estatuto 

Social introduzido pelo Decreto nº 7.661 de 28/12/2011, com sede e foro na Capital da República, 

localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Edifício Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º 

andar, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0001-43, neste ato representada por 

seu Presidente, Dr. JOSÉ RUBENS REBELATTO, Carteira de Identidade nº 7.481.896 SSP/SP, 

CPF nº 867.117.688-68, nomeado por Decreto Presidencial de 14 de fevereiro de 2012, publicado 

no D.O.U de 15/02/2012 e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Dr. WALMIR GOMES DE 

SOUSA, Carteira de Identidade nº 666.020 SSP/DF, CPF nº 334.034.061-72, nomeado por Decreto 

Presidencial de 13 de abril de 2012, publicado no DOU de 16/04/2012, ambos no uso das 

atribuições que lhe conferem a Portaria nº 34 de 21/08/2012, que aprova a estrutura regimental da 

EBSERH, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE 

PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____, homologado em 

___/___/____, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada 

FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de 

compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº  7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório 

e consoante as cláusulas que se seguem: 

 

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados os preços do 

fornecedor a seguir relacionado objetivando o compromisso de fornecimento 

____________________________________________, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório. 

 

Empresa _____________________________________, CNPJ nº. _________________________ 

com sede na __________________________________________________ – CEP: 

______________, telefone: (----) --------------, representada por seu (sua) Representante Legal, 

Sr(a). ________, BRASILEIRO, CASADO, residente e domiciliado (a) na 

_________________________________, CEP: ____________ –  RG nº. __________ Órgão de 

Emissão ___/____, CPF nº ____________________. 

 

Item  

 
Descrição Quant. 

V. 

Unitári

o (R$) 

V. Global 

(R$) 

     

Total do Fornecedor  

 

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 

formalizado pela EBSERH ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as 

disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/_____. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata 

de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº ____/____. 

2.2 – O fornecedor registrado dentro dos quantitativos estimados fica obrigado a atender todos os 

pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A EBSERH adotará a prática de todos os 

atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o 

preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 

mercado, cabendo a EBSERH convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a EBSERH poderá 

cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 

gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados 

ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 

mercado efetuada pela EBSERH à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela 

concedidos serão sempre mantidos.  

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 

12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta 

Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, DistritoFederal ou Municípios e, 

será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV, do Art. 4º, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais, a empresa que: 

a) não assinar o contrato ou ata de registro de preços; 

b) ensejar retardamento da realização do certame; 

c) cometer fraude fiscal; 

d) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

e) apresentar documento ou declaração falsa; 

f) não mantiver a proposta de preços; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude na entrega do material; e 

i) descumprir prazos. 

7.2 Além da penalidade acima, a Administração poderá aplicar ao licitante multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor total de sua proposta escrita. 

7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, 

o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital 

e no contrato e das demais cominações legais. 

 

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento 

será o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, com prejuízo a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 

identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. José Rubens Rebelatto 

Presidente - EBSERH 

 

 

___________________________________ 

Dr. Walmir Gomes de Sousa 

Diretor Administrativo Financeiro - EBSERH 

 

 

 

          

____________________________________ 

EMPRESA 

 

 

 

 

 


