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TERMO DE REFERÊNCIA n.º 13  

 
1 OBJETO:  
 
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos equipamentos hematológicos instalados no laboratório de análises clínicas da Unidade Mista 
de Saúde de Cabixi - RO. 
  
2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
 
2.1 A manutenção visa garantir e estender a vida útil dos equipamentos e manter a padronização e 
qualidade dos diagnósticos emitidos nos exames realizados no equipamento. A manutenção inclui kit 
manutenção, reparos e ajustes, limpeza, calibração e troca de tubos. 
 
2.2 Justificando ainda que a manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-
administrativas, de natureza preventiva e corretiva, para a preservação da vida útil, sem perda das 
características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do equipamento, instalação, 
sistemas ou suas partes, com vistas a manter um serviço de alta confiança, padronização e qualidade dos 
diagnósticos emitidos nos exames realizados no equipamento, oferecendo condições de trabalho aos 
profissionais de saúde para prestar serviços de qualidade à população de Cabixi - RO. 
 
 
3 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM UND ESPECIFICAÇÃO 
01 SERV. Serviços de manutenção preventiva anual Aparelho (Horiba ABX Micros ES 60). 

Troca do kit reparo (manutenção); Limpeza e lubrificação dos componentes 
internos enxágüe, ajustes fotométricos e de engrenagens; Calibragem de 
parâmetros com sangue controle; Garantia mínima de 90 dias nas conformidades 
e parâmetros após a manutenção. Emissão de termo técnico de manutenção 

02 SERV. Serviço de manutenção preventiva anual analisador semi automático de 
bioquímica SPECTRUM CELER Troca do kit reparo (manutenção); Limpeza e 
lubrificação dos componentes internos e externos enxágüe, ajustes fotométricos 
e de engrenagens; Calibragem de parâmetros com soro controle; Garantia mínima 
de 90 dias nas conformidades e parâmetros após a manutenção. Emissão de 
termo técnico de manutenção. 

 
 
4 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 A execução dos serviços deverá ser feita diretamente no laboratório de análises clinicas da Unidade 
Mista de Saúde de Cabixi - RO, no horário das 08h às 18h, em dias úteis, de segunda a sexta – feira. 
 
4.2 Os serviços decorrentes deste instrumento incluem: 
               a) – Manutenção Preventiva   
                
 
4.3. Os serviços de manutenção preventiva serão solicitados pelo gestor conforme necessidade e de forma 
corretiva através de chamada de urgência pelo gestor; 
 
4.4. Consideram-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: 

a) revisão geral;  
b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas, mangueiras, fusíveis entre outras  
c) limpeza; 
d) testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e 
acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos. 
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e) inclusão de Kit manutenção, reparos ajustes, limpeza, calibração e troca de tubos. 
 
 
4.5 Os serviços de manutenção corretiva deverá ser realizada nas dependências da Unidade Mista de 
Saúde pela CONTRATANTE, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade do 
equipamento. 
 
 
5 RELATÓRIO TÉCNICO 
 
5.1 A CONTRATADA deverá encaminhar à SEMUSA RELATÓRIO TÉCNICO de acordo com os parâmetros 
sanitários, no qual deverá constar a descrição dos serviços executados. 
 
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada. 
 
7.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Referência. 
 
7.3 Efetuar com pontualidade o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais. 
 
7.4 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
7.5 Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e 
uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 
 
7.6 Zelar para que a mão-de-obra seja utilizada unicamente na realização dos serviços contratados. 
 
 
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 Cumprir fielmente o contido neste Termo de Referência de forma que os serviços contratados sejam 
realizados com esmero e perfeição, dentro do prazo. 
 
8.2 Comunicar, imediatamente, por intermédio da Unidade, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade 
que impossibilite a execução do Contrato. 
 
8.3 Responsabilizar-se, na forma da lei, por quaisquer danos causados diretamente aos bens ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade em razão da existência de fiscalização da SEMUSA. 
 
8.4 Utilizar ferramentas, equipamentos, utensílios e produtos necessários à execução dos serviços, sem 
ônus adicional para a SEMUSA. 
 
8.5 Deixar os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento, através de pessoal treinado 
e especializado, não se admitindo a transferência de responsabilidade a terceiros ou fabricante dos 
mesmos. 
 

8.6 Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao 
local de manutenção. 

 
8.12 Deve a empresa contratada dar garantia dos serviços executados. 
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9 DO PAGAMENTO  
 
9.1 O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em favor do contratado (a), no prazo de 
até 30(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Eletrônica, a qual deverá ser entregue na 
Unidade Mista de Saúde, para a mesma seja conferida pela comissão de recebimentos de material para o 
“ateste” satisfatório da COMISSÃO DE RECEBIMENTO.  
 
9.2 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 
 
9.3 Nota fiscal/ fatura Eletrônica discriminatória eletrônica, em via única, devidamente atestada. 
 
9.4 Apresentação de Relatório Técnico correspondente ao serviço. 
 
9.5 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
 
9.6 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
 
9.7 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
 
9.8 CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 
 
9.9 Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão 
expedida gratuita e eletronicamente. 
 
9.10 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com efeito negativa, de 
acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
9.11 Os preços inicialmente contratados, de acordo com a legislação vigente, serão fixos e irreajustáveis. 
 
9.12 A fatura poderá não ser paga no caso da CONTRATADA, não produzir os resultados, deixar de 
executar, ou não executar com qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
 
10 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Unidade Orçamentária: 500 – Secretaria Municipal de Saúde  
 
Projeto/Atividade: 2.028 - Atendimento Hospitalar e Ambulatorial de Media e Alta Complexidade 
 
Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
                                     33.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos 
 
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 6.062,75 (seis mil e sessenta e dois reais e setenta e cinco 
centavos). 
 
11 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 
86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula 
nove por cento). 
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b) Até 10%(dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto 
prazo de entrega. 

 
11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprir ou deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as seguintes  sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar 
o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 
8.666/93 e suas alterações.  

e) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1 Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido (s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, onde comprove a aptidão na execução de serviços com características 
semelhantes ao objeto contido neste Termo de Referência. 

13. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO  
13.1 DISPENSA (Eletrônica): Fundamento Legal: A Lei 8.666/93 ressalta em seu Artigo 24, Inciso 
-  
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não 
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 
14 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
14.1 Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Termo de Referência 
e seus demais documentos elencados na legislação pertinente referente às licitações: 
 
14.2 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 
 
14.3 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
 
14.4 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
 
14.5 CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 
 
14.6 Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão 
expedida gratuita e eletronicamente 
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14.7 As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com efeito negativa, de 
acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 271/2012/GPYFM; 
 
 
15 TERMO DE REFERÊNCIA  
 
O termo de referência foi elaborado, baseado conforme relatado no Memorando n. º 035/2021 da Unidade 
Mista de Saúde carimbado e assinado pela Diretora de Dep. Da Unidade Mista de Saúde Decreto n º 
160/2021 e cotações carimbadas e assinadas, e segue abaixo assinado ciente, responsável e autorizando 
com os termos aqui apresentados, o Secretário Municipal de Saúde Decreto nº 001/2020. 

 

                         Cabixi - RO, 04 de Abril de 2022. 

        

                       __________________________________ 
Elaborado por:    
 
 
                 Lucimar de Fátima Ramos  
Dir. de Divisão I de Cont. Financeiro-orçamentário 

 
 
 

Aprovado por: 
 
 
 

JAIR GODINHO DA SILVA 
Sec. Municipal de Saúde 

 


