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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

O objeto deste termo é a Contratação de empresa para aquisição de Analisador 

Hematológico Automático para Secretaria de Saúde, para suprir as necessidades na 

realização de exames de hemograma da unidade mista de saúde do município de 

Colares/PA. 

2 – JUSTIFICATIVA 

A aquisição deste aparelho busca assegurar a realização de exames de hemograma 

nos munícipes de Colares, desta forma viabilizando a necessidade da população do 

município usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). A aquisição se faz necessária para 

atender aos pacientes assistidos na unidade mista de saúde, uma vez que o exame é 

essencial para o diagnóstico do paciente.   

Com esse equipamento a liberação dos exames é muito mais rápida, o que contribui 

para uma intervenção médica mais imediata. Além do mais a instalação de um equipamento 

de hemograma no laboratório agiliza o resultado para a equipe médica. 

Considerando também a necessidade de se alinhar novas medidas em situações que 

impactam na saúde pública e no enfrentamento ao coronavírus, nesse momento de 

pandemia, cabe-se aqui citar que um laboratório de análises clínicas garante ao município 

um atendimento a rede com total autonomia administrativa. 

 3 - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. A aquisição do aparelho será conforme especificada abaixo, dentro de todas as 

normalidade e exigências da Secretaria de Saúde. 

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

4.1. A quantidade a ser adquirida, está especificada abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD 

01 

Analisador Hematológico – Diferenciação em três 

partes de BWC, 19 parâmetros + 3 histogramas; Dois 

modos de contagem: sangue total e pré-diluídos; 

Unidade  01 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

End.: Travessa 15 de novembro, s/n – Centro/Colares – CEP: 68785-000 
E-MAIL: smscolares@yahoo.com.br 

Resultado em 60 amostras por hora; Micro amostragem 

13l; Diluição, dissolução, mistura, enxágue e liberação 

automática; Armazenamento para até 35.000 

resultados de amostras (incluindo histogramas); 

Grande visor LCD em cores; impressora térmica 

incorporada . 

 

5 – PRAZO DE ENTREGA  

5.1. O equipamento deverá ser entregue, conforme especificado neste Termo de 

Referência, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colares.  

6 – FORMA DE PAGAMENTO 

6.1.  De acordo com o inciso III, do art. 141 da lei 14.133/2021, no dever de pagamento pela 

Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de 

recursos; 

6.1.1 A ordem cronológica referida no item anterior poderá ser alterada, mediante prévia 

justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno 

da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente em situações 

previstas em lei; 

6.1.2. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de 

serviços. 

6.1.3. Pela aquisição a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, 

acompanhados de Nota Fiscal em Nome da Prefeitura Municipal de Colares/PA. 

6.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária 

diretamente na conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 

6.3 O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 
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c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS 

(art. 195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão 

Negativa de Débito. 

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

e) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 

neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

f) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude 

de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas 

devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

7 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

7.1 - Compete à Contratada: 

a) Cumprir com os prazos de fornecimentos determinados neste Termo de Referência, 

responsabiliza-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação 

vigente.  

b) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e 

municipal. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários; 

c) Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados, em razão do fornecimento;  

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções;  

e) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado;  

f) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do 

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem 

solicitados;  

g) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 14.133/2021 e demais 

legislações pertinentes 

7.2 - Compete à Contratante: 

a) Expedir as Autorizações de Fornecimento;  

b) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO para a 

fiel execução do contrato;  
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c) Notificar ao CONTRATADO, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições, fixando prazo para sua correção;  

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades 

observadas no produto fornecido;  

e) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto.  

f) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato;  

g) Rejeitar os produtos que não satisfazerem 

 

Colares/PA, 09 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Jakline Mirnas Pereira Monteiro  
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 


