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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Abertura de processo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para prestação de EXAMES 
LABORATORIAIS nas condições deste Termo de Referência, para atender a Maternidade de Santa 
Cruz da Serra, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através de Dispensa 
de Licitação, com fulcro no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Considerando a importância dos exames laboratoriais, visto que é preciso auxiliar o raciocínio 
médico após a obtenção da história clínica e a realização do exame físico.

2.2 Considerando que é preciso viabilizar um serviço de exame laboratorial mais célere para a 
população e de qualidade ímpar, bem como com menor custo e maior controle para a administração 
pública.

2.3 Considerando que, a fim de prestar um serviço médico adequado e de maneira mais ampla à 
população do Município de Duque de Caxias, faz-se necessário a contratação em tela para atender 
uma demanda existente e garantir a integridade da assistência e o acesso da população aos serviços do 
Sistema Único de Saúde ao local mais próximo da residência do munícipe.

2.4 Esta contratação se toma emergencial visto a necessidade de realocar os pacientes oriundos da 
Maternidade do Hospital Municipal Moacyr do Carmo, durante a pandemia, para não sejam expostos 
ao agente causador da COVID-19 a fim de garantir um melhor atendimento aos Munícipes em nosso 
sistema de saúde.

3. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA E ACEITABILIDADE

3.1 O quantitativo solicitado visa atender o período de 6 (seis) meses.

3.2 A planilha encontra-se em anexo a este Termo de Referência;

3.3 Caso não seja possível aplicar a tabela SUS, valerá o menor preço apresentado;

3.3.1 Caso ocorra o evento descrito acima, deverá ser justificado a inaplicabilidade da tabela 
SUS do exame em tela;

3.4 O prazo para começo da execução dos serviços é de 02 (dois) dias após assinatura do contrato 
de prestação de serviço.
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3.5 Caberá somente a CONTRATADA a execução do objeto do objeto.

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS_________________________

4.1 A CONTRATADA disponibilizará Laboratório de análises clínicas, citologia, imuno- 
histoquímica e anatomia patológica instalado na Maternidade de Santa Cruz da Serra;

4.2 A CONTRATADA deverá armazenar o material biológico em local adequado por período 
determinado pela CONTRATANTE e disponibilizar um banco de dados para arquivar os resultados 
dos exames durante todo o prazo da prestação do serviço.

4.3 A CONTRATADA deverá prestar um serviço de impressão completa dos resultados dos 
exames, bem como serviço de resultado via laudo online.

4.4 A CONTRATADA deverá ter condições de prestar serviço de transporte dos materiais 
biológicos, quando necessário, para uma eventual solução de demanda apresentada, respeitando as 
legislações pertinentes;

4.4.1 A CONTRATADA será responsável por todos os custos diretos e indiretos inerentes a esta 
operação, inclusive veículos, ajudantes, seguros, escolta e etc.;

4.4.2 O transporte do material biológico deverá ser realizado em conformidade com as normas 
de segurança biológica e atualizações posteriores, RDC 302 de 13/10/2005, RDC 81 de 
5/11/2008, RDC 20 de 10/04/2014, RDC 57 ANVISA de 16/12/2010, portaria 1353 de 
13/06/2011 e portaria GM 472 de 9/03/2009 e ter os condutores devidamente qualificados 
nas legislações pertinentes;

4.5 A CONTRATADA deverá realizar todas as customizações necessárias para a integração do 
sistema de gerenciamento de laboratórios com os demais sistemas em uso na SMSDC;

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

5.1 Verificar o objeto no prazo e condições estabelecidas na proposta;

5.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes da proposta, para fins de validação ou recebimento definitivo;

5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; ^
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5.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado; __

5.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos;

5.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

5.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA_________________________________________________

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

6.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 48 (quarente e oito) horas contados 
a partir da notificação;

6.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.7 A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelo fornecimento de equipamentos para 
execução do objeto contratual;

6.8 A Contratada deverá equipar a Maternidade de Santa Cruz da Serra com equipamentos para a 
realização de exames;

6.9 Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
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6.10 É responsabilidade da CONTRATADA realizar calibração de equipamentos, manutenção 
preventiva e corretiva deixando o registro à vista, exposto no equipamento;

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS ÀS PARTES

7.1 Confidencialidade: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo indeterminado, sigilo 
absoluto sobre informações técnicas, comerciais e financeiras, adquiridas em razão da implementação 
do presente Contrato, sob pena de sujeitarem-se às penalidades civis e criminais cabíveis;

7.2 Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre elas e exigir de seus empregados, 
prepostos e contratados os melhores padrões de comportamento e postura;

7.3 As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente o contrato advindo do presente 
documento para terceiros sem a prévia e expressa autorização escrita da outra parte. Não será 
considerada cessão ou transferência a ocorrência de atos de reorganização societária envolvendo 
empresas ligadas e/ou do mesmo grupo econômico da CONTRATADA, e que impliquem na sucessão 
universal de direitos e obrigações da CONTRATADA;

8. DA SUBCONTRATAÇÂO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

9. DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 Conforme disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Decreto Municipal 7.349/2019 temos o seguinte:

9.2 Competirá ao Ordenador de Despesa a imediata designação de Gerente e mais 3 (três) servidores, 
sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, que 
responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Objeto adquirido.

9.3 As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão determinadas em 
Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através de declaração a ser firmada 
e incluída ao processo originário da contratação, sem prejuízo de outros intrínsecas ou dispostas em 
legislação específica.

9.4 A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efetuada por meio de Portaria da Secretaria 
Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome 
completo, cargo e matrícula dos Servidores.

9.5 Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer Servidor que tiver ciência de falhas na 
execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade hierarquicamente 
superior ou ao próprio Gerente.
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9.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO_______________________________

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que:

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação;

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 Fraudar na execução do contrato;

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 Cometer fraude fiscal;

10.1.6 Não mantiver a proposta;

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;

10.2.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

10.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto;

10.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;

10.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 86 a 88, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
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10.5.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;

10.5.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.5.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.

10.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

10.7 O gestor da pasta, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade.

10.8 Constituem motivo para rescisão do contrato:

10.8.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
10.8.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
10.8.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

do serviço, nos prazos estipulados;
10.8.4 O atraso injustificado da prestação do serviço;
10.8.5 A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração;
10.8.6 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
10.8.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
10.8.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo do art. 67 

da Lei 8.666/93;
10.8.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
10.8.10 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
10.8.11 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;
10.8.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

10.8.13 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato.

10.8.14 O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.
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11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA___________________________________

11.1 Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:

11.1.1 Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário, nas seguintes hipóteses:

11.1.1.1 Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário 
competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o 
documento que comprove seu pedido de revalidação, interposto dento do prazo 
estipulado por Lei para que haja a renovação automática;

11.1.1.2 Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de 
Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos 
que autorizam a substituição;

11.2 Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), que comprove desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o objeto da licitação, através 
de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; A comprovação 
da experiência prévia considerará mínimo de 10% (dez por cento) do objeto a ser contratado.

11.3 Certidão de Registro válida com o Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de 
Farmácia e Bioquímica ou Conselho Regional de Biomedicina ou Conselho Regional de Biologia, 
relativos à empresa e seus responsáveis, com os respectivos comprovantes de anuidades pagos;

11.3.1 Relação de equipe técnica responsável pela execução dos serviços por meio de registro 
válido com os respectivos conselhos;

11.4 Registro dos reagentes, controles, calibradores, soluções de limpeza e equipamentos na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA, como disposto na RDC N°. 302, de 13 de outubro de 
2005.

11.5 Apresentação do Certificado de Proficiência do Programa Nacional de Controle de Qualidade, 
por uma das seguintes organizações: SBPC -  Sociedade Brasileira de Patologia Clínica ou SBAC -  
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas para o ano anterior ao vigente;

12. DO PREÇO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO___________________

12.1 Quanto ao preço da contratação em epígrafe o mesmo será do maior desconto sobre TABELA 
SUS a ser verificado, tendo por base pesquisa de preço de mercado;

12.2 A dotação orçamentária:
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12.3 A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da prestação dos 
serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais 
correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais.

12.4 O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante aquisições efetuadas.

12.5 O valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 
abertura do processo administrativo de pagamento a contar da data final do período do adimplemento 
de cada parcela.

12.6 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelos servidores 
competentes na nota fiscal apresentada.

12.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.

12.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.10 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

12.11 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ n°.l 1.128.809/0001-10, e endereçados à Alameda James 
Franco n°. 03 Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

12.12 No setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o interessado deverá 
protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar:

a) Requerimento em papel timbrado da empresa, endereçado ao Secretário 
Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, solicitando o pagamento do
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valor devido, indicando, também, os dados bancários para depósito, devidamente 
assinado pelo representante legal;
b) DANFE, atestado e datado em seu verso, por 02 (dois) servidores autorizados 
com identificação dos mesmos (carimbo com matrícula), sendo pelo menos 1 (um) 
estável e pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, acompanhado de declaração formal da regular entrega dos bens faturados, 
de acordo com a contratação efetuada;
c) Termo de contrato e seus aditivos, (quando houver);
d) Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;
e) Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, apresentando as 
quantidades de todos os itens contratados, as quantidades dos itens fornecidos e o 
saldo a fornecer restantes dos itens, quando tratar-se de entrega parcelada;
f) Nota de Empenho;
g) Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
h) Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;
i) Portaria da nomeação do fiscal, devidamente publicado;
j) Certidões regulares de FGTS e CND;
k) Decreto Municipal 7349/2019, art. 42, anexo II;

13. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO____________________________

13.1 O referido contrato será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviço, a ser redigido 
pela Subprocuradoria de Termos e Contratos.

13.2 A vigência do Contrato será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, conforme legislação 
vigente.

13.3 Este contrato se finda com a assinatura do contrato do processo licitatório regular de mesmo 
objeto;

Duque de Caxias, 21 de julho de 2020.

Vice-Diretor Geral do Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo 
Matrículas 14689-2


