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APROVO O TERMO DE REFERENCIA E 

AUTORIZO O PROCEDIMENTO 

LICITATORIO NOS TERMOS DA LEI 
8666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. 

Em: / /    

 

 
Dorinaldo Barbosa Malafaia 

SUPERINTENDENTE/SVS-AP 
DECRETO 2802/2017 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 
 

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA DIRETORIA 

EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL ( DEVL ) – LABORATÓRIO 

CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM 

PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
 
 

 
 
 

 

1.1. MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL – LABORATÓRIO 

CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ (LACEN-AP) - DE ACORDO 

COM PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020. 

 
 

 

2.1 A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), dentro de sua Política de 

Qualidade, tem por prioridade primar pela confiança e credibilidade dos produtos e 

serviços prestados à sociedade. A Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial 

DEVL/SVS tem como missão realizar análises laboratoriais especializadas, tendo 

como valor o compromisso com a qualidade técnica, destinado ao atendimento de 

pacientes da rede de saúde pública e privado do Estado no diagnóstico de doenças de 

notificação compulsória e sua atuação como laboratório de referência estadual. Suas 
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atividades são de extrema relevância para o atendimento das atividades de política 

pública neste Estado. 

2.2. O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA do Estado do Amapá (LACEN- 

AP) passou a ser identificada como Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial – 

DEVL, fazendo parte da estrutura organizacional da SVS e representando o Laboratório 

de Referência Estadual para análises nas áreas de VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 

SANITÁRIA E AMBIENTAL, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. O laboratório 

realiza diagnóstico confirmatório e diferencial de doenças/agravos de interesse em 

saúde pública, análises para detecção de surtos, epidemias, eventos inusitados e o 

controle de qualidade analítica da rede estadual contribuindo, portanto, para a melhoria 

da saúde da população, na prevenção dos agravos e fatores de risco e a promoção da 

saúde individual e coletiva. 

2.3. Considerando a PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020 que autoriza o 

repasse dos valores de recursos federais aos Fundos de Saúde dos Estados e do 

Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a 

serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância 

Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). 

2.3.1. Considerando a necessidade do fortalecimento das Unidades de Respostas 

Rápidas (URR) para atendimento oportuno às demandas laboratoriais, em caso de 

declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

decorrente da alteração do padrão de ocorrência de doenças e agravos e eventos de 

saúde pública; 

2.3.2. Considerando a necessidade de fortalecimento das ações de Vigilância 

Laboratorial das doenças e agravos em todos os Laboratórios Centrais de Saúde 

Pública (LACENs), resolve: 

Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais aos Fundos 

de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de 

Serviços Públicos de Saúde nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). 

Art. 2º O valor a ser transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde 

aos Fundos de Saúde Estaduais e do Distrito Federal totaliza o montante de R$ 

120.231.445,62 (cento e vinte milhões, duzentos e trinta e um mil quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme anexo a esta Portaria. 

Art. 3º A definição dos valores a serem enviados a cada Unidade Federada foi 

realizada a partir de pesquisa realizada com os LACEN, onde foram informadas suas 
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necessidades de atualização do parque tecnológico, com os respectivos quantitativos. 

Os valores referenciados de cada equipamento foram estabelecidos tomando como 

base pesquisas de preço. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a 

transferência do recurso estabelecido nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, 

em conformidade com o processo de pagamento instruído. 

Art. 5º Os recursos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por 

conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 

10.122.5018.21CO.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. 

Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa 

de trabalho de que trata o caput tem como finalidade o investimento para aquisição de 

equipamentos laboratoriais garantindo o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos 

Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). 

UF INSTITUIÇÃO CNPJ Valor (R$) 

SES/AP Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá 

- LACEN/AP 

01.781.099/0001-79 R$ 7.212.635,43 

 
2.4. Sabendo que a DEVL-LACEN/SVS executa ações de grande relevância no contexto 

da Vigilância em Saúde na medida em que: 

 Realiza a Vigilância Laboratorial dos patógenos causadores de doenças 

emergentes e reemergentes que podem afetar a coletividade causando surtos, 

epidemias, etc; 

 Propicia o conhecimento de doenças que afetam individual ou coletivamente os 

cidadãos; 

 Verifica a qualidade dos produtos (alimentos, medicamentos, saneantes, etc...) 

de interesse de saúde pública; 

 Analisa o padrão de conformidade de amostras ambientais (ex: água para 

consumo humano), e 

 Os dados produzidos a partir dos resultados dos testes subsidiam a 

implementação de políticas públicas de saúde e a adoção de medidas que tem 

por objetivo a proteção da população. 
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3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

2.5. Assim, diante de todos os fatos mencionados e entre as competências do Lacen 

como o apoio complementar ao diagnóstico clínico, diagnóstico de doenças de 

notificação compulsória, vigilância laboratorial para subtipos virais circulantes ( 

variantes do Coronavírus e Influenza H1N1 ), monitoramento da resistência 

microbiana às drogas utilizadas nos tratamentos, dar respostas às emergências 

de risco à saúde através da coordenação das questões de Saúde Pública no 

Estado do Amapá no que se refere à vigilância laboratorial tornando-se de extrema 

importância a aquisição do objeto contido neste Termo de Referência em virtude de ser 

fundamental o apoio laboratorial para as fases previstas nos planos de enfrentamento 

de qualquer evento que venha a causar prejuízos a população. A vigilância 

epidemiológica tem, como propósito, fornecer orientação técnica permanente para os 

responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. A 

aquisição do objeto irá subsidiar esta atividade, devendo tornar disponíveis 

diagnósticos laboratoriais que irão gerar informações atualizadas sobre a 

ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores 

condicionantes, em uma área geográfica ou da população em todo Estado do 

Amapá. 

 

 

3.1. Os objetos deverão atender às seguintes especificações: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD. 

1 EQUIPAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E ANTIBIOGRAMA PARA 

MICOBACTÉRIAS 

Isolamento primário de micobactérias a partir de amostras 

clínicas pulmonares e extrapulmonares (exceto sangue) e teste 

de sensibilidade a antibióticos de 1ª e 2ª linha para 

Mycobacterium tuberculosis, com 960 posições. 

Sistema automatizado com capacidade de até 320 tubos 

simultâneos (detecção e Teste de Sensibilidade) por método 

não radiométrico, que utiliza meio de cultura líquido capaz de 

detectar o metabolismo dos micro-organismos no meio através 

da detecção do consumo de substrato dele resultante, 

evidenciado por emissão e absorção de luz através de 

monitoramento contínuo, simultâneo e automático dos tubos. 

Unidade 01 
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 Permite a realização do teste de sensibilidade, cujos resultados 

são determinados pela análise da fluorescência no tubo 

contendo droga comparada à emissão e absorção de luz no 

tubo controle de crescimento, realizada automaticamente pelo 

equipamento. Após essa análise, ele interpreta os resultados 

utilizando algoritmo específico e libera o teste de sensibilidade 

como S (sensível) ou R (resistente). Deve ser capaz de realizar 

a partir de culturas de M. tuberculosis o teste de sensibilidade 

para as drogas: estreptomicina, isoniazida, rifampicina, 

etambutol e pirazinamida. Possuir registro na ANVISA. 

  

2 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO E 

ANTIBIOGRAMA DE BACTÉRIAS E LEVEDURAS 

• O equipamento deverá ser capaz de fornecer resultados 

de teste de sensibilidade aos antimicrobianos em 

concentração inibitória mínima (CIM) pela metodologia da 

microdiluição em caldo, categorias de sensibilidade de acordo 

com o Comitê Brasileiro de Teste de Susceptibilidade aos 

Antimicrobianos (BRCast) conforme determina a Portaria nº 64, 

de 11 de dezembro de 2018 MS/SVS; 

• Capacidade para, no mínimo, 60 testes simultâneos, 

liberando resultados entre 04 e 16 horas, podendo haver 

exceções mediante protocolo do fabricante; 

• Fornecer equipamento backup de no mínimo 60 

posições para metodologias que possuem circuito fechado, 

sem custo para o LACEN/AP. Para metodologia de circuito 

aberto não há necessidade de fornecimento de máquina 

backup, pois os insumos deverão funcionar como tal, evitando 

problemas na rotina e na produtividade; 

• Sistema de gerenciamento de informações, 

interfaceamento aberto e software para emissão de estatísticas 

epidemiológicas, com emissão de resultados e relatórios de 

identificação e antibiograma; 

• Ecrã interface para notificação imediata do estado do 

sistema, de forma a aumentar a produtividade; 

• Sistema de   segurança   e   um   grande   nível   de 

automatização, contendo: 

Unidade 01 
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         Um digitalizador de código de barras interno 

automatizado que fornece a validação da informação 

introduzida no software; 

        Impressão automática dos resultados quando lhe 

dando flexibilidade; 

        Identificação de bactérias Gram Positivas, com todos 

os acessórios necessários para a realização dos testes em 

sistema totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes 

simultâneos; 

        Identificação de bactérias Gram Negativas, com todos 

os acessórios necessários para a realização dos testes em 

sistema totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes 

simultâneos; 

        Antibiograma para bactérias Gram Positivas, com 

todos os acessórios necessários para a realização dos testes 

em sistema totalmente automatizado para, no mínimo, 60 

testes simultâneos, com indicação de CIM; 

        Antibiograma para bactérias Gram Negativas, com 

todos os acessórios necessários para a realização dos testes 

em sistema totalmente automatizado para, no mínimo, 60 

testes simultâneos, com indicação de CIM; 

        Identificação de Leveduras, com todos os acessórios 

necessários para a realização dos testes em sistema 

totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes 

simultâneos; 

        Identificação com leitura automatizada de Neisseria 

spp. e Haemophilus spp., com todos os acessórios 

necessários para a realização dos testes em sistema 

totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes 

simultâneos; 

        Software instalado em ambiente Windows atualizável e 

não descontinuado com: Ícones intuitivos que necessitam de 

menos formação técnica resultando numa maior 

produtividade; 

        Uma árvore de navegação que apresenta o estado atual 

de todas as amostras em análise aumentando a velocidade de 
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 resultados e a resolução de problemas pelos técnicos de 

laboratório; 

        Um sistema que utilize a segurança Windows para 

consistência com outros equipamentos de laboratório e um 

sistema onde os utilizadores devem fazer o login na estação de 

trabalho quando iniciam a sessão de trabalho, dando-lhe total 

rastreabilidade da ação. 

        Equipamento: Densitômetro para medir a densidade da 

suspensão bacteriana em um tubo com meio líquido. 

• A empresa deverá: 

        Ser responsável pela instalação do equipamento, 

inclusive com troca de plugue, se necessário; 

        Instalar o equipamento no LACEN-AP, por profissional 

qualificado; 

        Fornecer ajuste e calibração do equipamento deixando- 

o pronto para operação; 

        Treinar os técnicos do LACEN-AP e da Rede de 

Laboratórios, na sede em Macapá; 

        Oferecer assessoria científica sem custos adicionais; 

        Apresentar, na instalação, certificado de qualificação 

de instalação, operação e desempenho do equipamento e após 

12 meses de uso, mais uma certificação de desempenho; 

        Apresentar certificado de qualificação de funcionários, 

individualmente, após o treinamento in loco; 

        Apresentar Garantia por, no mínimo, 12 meses a partir 

da instalação no LACEN-AP incluindo peças, serviços e 

manutenções preventivas necessárias, sendo uma 

manutenção preventiva no período de 12 meses e após mais 12 

meses de uso, mais uma manutenção preventiva; 

        Possuir registro na ANVISA; 

        Atender, através de suporte técnico, com horário de 

funcionamento mínimo de 2ª a 6ª feira em horário comercial. 

  

3                                                               
                                                         
microprocessador digital; Display em LCD; Tampa com trava 
                                                          
                 da                            de   02   rotores 
                                                    tubos 
de 7ml e 01 com capacidade para 18 tubos de 10ml; Velocidade 

Und 05 
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4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO. 

 

 de 0 – 4.000 RPM; Sistema anti-desbalanceamento com 
                                                          
         Tensão 110-220 volts; Frequência de 50 – 60 Hz; 

  

 

 

 

4.1. A aquisição dos materiais deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com o 

procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108, de 

08/01/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Federal n.º 10.024/2019, 

Decreto Estadual n.º 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, medida provisória nº 

1.047/05/2021, subsidiariamente e, no que couber pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, o 

fornecimento será de forma imediata e integral, de acordo com as quantidades 

previstas; 

4.2. Será utilizado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em virtude de tratar-se de 

objeto cuja contratação ocorrerá de forma frequente, conforme estatui o art. 3º, I e II, do 

Decreto Estadual n.º 3.182/2016, com fornecimento de acordo com as quantidades 

previstas, durante a validade da ATA, conforme a disponibilidade orçamentária e a 

necessidade da Administração; 

4.3. A presente Licitação será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR 

ITEM; 

5. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 
5.1. O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a todas as 

condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e 

o Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal. 

5.2. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas 

durante todo o prazo de vigência da contratação. 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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7. GARANTIA DOS BENS 

6.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias consecutivos 

em única entrega, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência. 

6.2. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, na 

unidade de Almoxarifado da Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial, 

localizada na Rua Tancredo Neves n° 1118, Bairro São Lazaro – Macapá-AP, em 

dias úteis, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, 

de segunda a sexta-feira, no horário das 8:30h às 12:00h, ficando por conta do 

fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc; 

6.3. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas em instrumento hábil de retirada; 

6.4. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência; 

6.5. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

6.6. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 

8.883/94, o objeto deste Termo será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas 

especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela 

Administração contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e 

consequente aceitação. 

6.7. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 

conformidade emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

6.8. No caso de constatação de Não-Conformidade, a data efetiva da entrega será a da 

regularização total da(s) pendência(s); 

6.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem 

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das 

obrigações assumidas; 
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7.1. O prazo de garantia dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 

(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

7.2. A garantia será prestada com vistas a manter os bens fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

7.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria 

Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo 

com as normas técnicas específicas. 

7.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de 

ajustes, reparos e correções necessárias durante o tempo mínimo de 12 (doze) meses; 

7.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 12 

(doze) meses deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, 

que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das 

peças utilizadas na fabricação dos bens. 

7.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens 

que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data de retirada dos bens das dependências da Administração pela Contratada ou 

pela assistência técnica autorizada ou caso tenha que buscar fora do Estado em até no 

máximo 15 (quinze) dias uteis conforme aceitação da justificativa; 

7.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada 

da Contratada, aceita pelo Contratante. 

7.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar os bens 

equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para 

utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos 

trabalhos administrativos durante a execução dos reparos ou contratar empresa para 

execução dos serviços pertinentes sem causar danos a Instituição e aos pacientes 

atendidos; 

7.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação 

do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante 

autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a 

substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o 
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reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos 

bens. 

7.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada. 

7.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 

desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades 

em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada 

a vigência contratual. 

 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo e seus anexos; 

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

provisoriamente com as especificações constantes do termo e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

dos(as) servidores(as) Francis Christian da Silva Pereira e Lindomar dos Anjos Silva 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

8.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações exigidas; 

8.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 

entrega do objeto a ser fornecido de acordo com horário estabelecido e com aviso de 

48 H antes da entrega; 

8.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o 

objeto deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

8.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

8.1.10. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto do licitante 

vencedor, cujo comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado 

inconveniente ou insatisfatório para a execução da Ata de Registro de Preços; 



SVS/AP 

Fls.    

Rub:    

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

NÚCLEO DE ANÁLISES LABORATÓRIAIS E DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA 

Proc.:    

SIGA N°:    

Avenida 13 de setembro, 1899 – Buritizal 
Email: gabinete@svs.ap.gov.br Página 12 

 

 

8.2. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de 

Referencias, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a entrega do MATERIAL NOVO em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia; 

9.1.2. 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 nº 8.078, de 1990); 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4. 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 e arcar com os devidos prejuízos que venham 

acontecer em virtude da paralização do serviço; 

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a entrega do material. 

9.1.7. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, 

que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do material e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

9.1.8. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até os locais indicados neste Termo; 

9.1.9. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando 
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certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades 

pactuadas; 

9.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

9.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido; 

9.1.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 

que estiver sujeita; 

9.1.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório. 

9.1.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pala qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

contratante. 

9.1.15. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos 

produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o 

produto; 

9.1.16 Apresentar, caso seja solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, 

e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório; 

9.1.17 Os equipamentos deverão ser NOVOS e/ou em perfeitas condições de uso sem 

avarias, apresentando a data de fabricação do mesmo e declaração de 1o uso do 

mesmo; 

9.1.18 A CONTRATADA deverá ser a responsável pela instalação do equipamento, 

inclusive com troca de plugue, ajustes da corrente elétrica e de bancadas, se 

necessário, e disponibilizar os equipamentos com o fornecimento de nobreak, de 

acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante e o mesmo 

tendo autonomia de pelo menos 1 H após interrupção de energia conforme 

listagem de cada item; 
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9.1.19 São de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o LACEN-AP, as 

despesas referentes à instalação dos equipamentos, tais como: transporte, seguro, 

montagem, treinamento aos técnicos do LACEN-AP, estadias de pessoal técnico 

e envio de manuais operacionais; 

9.1.20 Os equipamentos deverão ser testados e calibrados (quando necessário) no 

ato da entrega com supervisão de uma técnica designada pela instituição através de 

portaria; 

9.1.21 A CONTRATADA deverá fornecer, no período de instalação dos equipamentos, 

orientações descritas detalhadamente sobre tratamento, acondicionamento e descarte 

de produtos ou resíduos gerados na realização dos testes. Estas orientações devem 

estar de acordo com a legislação sanitária local e com as normas vigentes da ANVISA 

(RDC 222, de 28/03/2018); 

9.1.22 Deverá apresentar relação de assistência técnica, com endereço, telefone e e- 

mail para contato. 

9.1.23 Após toda fase de testes do equipamento e liberação para uso, a equipe técnica 

da CONTRATADA deverá ser capacitada para o atendimento das demandas de 

uso e manutenções técnicas preventivas necessárias para o bom funcionamento 

do equipamento; 

9.1.24 A CONTRATADA deverá fornecer treinamento pela assessoria cientifica 

e/ou assistência técnica, no local de instalação dos equipamentos emitindo um 

CERTIFICADO de comprovação de Treinamento para uso; 

9.1.25 O treinamento deverá abranger o pessoal técnico da CONTRATANTE e, 

portanto, deverá acontecer dentro do horário de expediente semanal do LACEN- 

AP (com turma pela tarde e outra pela manhã), com início em até 5 (cinco) dias 

após o equipamento ter sido instalado, testado e estar pronto para uso. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, serão designados os Servidores 

Francis Christian da Silva Pereira e Lindomar dos Anjos Silva Portaria nº XXXXX , 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais juntamente com o Servidor do 

Almoxarifado conforme o item 6.2, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados; 
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10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado pela contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes; 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.4. 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.º 8.666, de 1993; 

10.5. Durante o período de fornecimento dos materiais, a Empresa poderá manter 

preposto, aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for 

necessário. 

10.6. Ficando o objeto deste TR como uso dos Núcleos Laboratoriais da Diretoria 

Executiva de Vigilância Laboratorial da SVS como ação primordial na assistência em 

saúde e não podendo ser retirado dessa Diretora e nem remanejado para fora sem 

justificativa e aprovação dos gerentes dos Núcleos. 

10.7. Será rejeitado item objeto do TR que: 

a. Apresentar defeito durante a análise técnica; 

b. Não apresentar as características físico-químicas do produto, conforme 

descrito neste Termo de Referência; 

c. For de qualidade inferior em relação às especificações constantes da 

proposta; 

d. Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem prevista 

na descrição do produto; 

e. Não apresentar regularidade sanitária, conforme legislação vigente; 

f. Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação; 

g. Durante processo de montagem e validação técnica NÃO apresentar o 

desempenho esperado ou apresentar avisos de ERROS durante inicialização; 

 
 
 

11. TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 



SVS/AP 

Fls.    

Rub:    

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE 

DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

NÚCLEO DE ANÁLISES LABORATÓRIAIS E DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSORIA 

Proc.:    

SIGA N°:    

Avenida 13 de setembro, 1899 – Buritizal 
Email: gabinete@svs.ap.gov.br Página 16 

 

 

11.1. A contratação será formalizada pela Superintendência de Vigilância em Saúde- 

SVS; 

11.2. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 

correspondente e retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. 

Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração; 

11.3. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato 

formal de assinatura do respectivo contrato; 

11.4. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato 

implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à 

aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 

11.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra 

forma de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem 

absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

11.6. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa 

adjudicada obriga- se a realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e 

condições contidas neste Termo de Referência, em seus anexos e na proposta 

apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 

dispostas neste Termo de Referência; 

11.7. A contratação tem prazo de vigência de até 12 meses, contado da data de 

publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 

obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo o prazo de execução não 

prorrogável. 

 

12. FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1. No início do mês subsequente ao da execução de entrega, a contratada 

apresentará Nota Fiscal em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa da 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data 

de recebimento dos documentos, obedecida as condições estabelecidas neste 

Contrato; 
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12.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa da Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente 

fornecido(s), acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a 

Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o art. 29 da 

Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 

2011; 

12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com 

clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

12.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar o fornecimento dos materiais 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura 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. 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

12.7. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em 

consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento dos materiais; 

12.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetária do valor inicial; 

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

aplicável. 

12.10. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
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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 aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100) 

365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%); 

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. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

13.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal. 

13.2. A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e 

por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 

instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicados oficialmente; 
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c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) 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. 

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, 

as empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

13.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito 

previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o 

procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

13.6. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
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educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 

pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

13.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

14. DO CUSTO ESTIMADO  
14.1. A estimativa de custo com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 

FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA DIRETORIA EXECUTIVA 

DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL ( DEVL ) – LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.841, DE 28 

DE JULHO DE 2020 é de R$ (...) (     reais), conforme se extrai da pesquisa de 

mercado realizada com base em (indicar os critérios utilizados para a realização da 

pesquisa de mercado). 

 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

15.1 – O custo da presente aquisição está alocado no orçamento da Superintendência 

de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá em 2021, conforme quadro abaixo: 

 
 

Unidade 
 

Programa 
 

Ação 
Plano 

Orçamentário 

Elemento 
da 

Despesa 

 

Fonte 
 

Valor R$ 

       

VALOR TOTAL  

 
15.2. As mudanças de rubricas orçamentárias bem como alterações de valor 

decorrentes de possíveis repactuações durante a execução do presente contrato, na 

forma do art. 65 da lei 8.666/93, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento, se darão por apostilamento do 

objeto. 

 
 
 

 
Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita 

ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade 

dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou 

característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante 
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Cód. verificador: 62530544. Cód. CRC: E5B47F9 

Documento assinado eletronicamente por MARLISSON OCTAVIO DA SILVA REGO , GERENTE DE NÚCLEO DE 

ANÁLISES LABORATORIAIS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, em 03/12/2021 10:35, conforme 

decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 

https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador 

ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a 

competição ou a realização do objeto contratual. 

 
 

 
Macapá, 29 de outubro de 
2021. 

 
 
 
 

 
MÁRLISSON OCTÁVIO DA SILVA RÊGO 

Gerente de Núcleo de Análises Laboratoriais de Doenças de Notificação 

Compulsória Farmacêutico CRF 053 AP 

Decreto no 1442 de 28 de abril de 2021 
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ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOCAL, DATA 
 SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA 
DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL – LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAPÁ (LACEN-AP) - DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020. 
com vistas a atender às necessidades e interesses da SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
AMAPÁ – SVS AP. 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto acima referenciada, pelo valor 
de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ (____) dias consecutivos, 
conforme PLANILHA DE PREÇOS anexa. Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as 
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal (quando cabíveis), 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à SVS. Na 
execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 
instruções da fiscalização da SVS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 
realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Informamos que o prazo de validade 
de nossa PROPOSTA DE PREÇO é de ___ (_____) dias corridos, a contar da data de recebimento pelo 
órgão. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente contratação, nos comprometemos a assinar o 
instrumento contratual no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 
Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 
Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa, Telefone: ( ___ ) e E-
mail: ________________. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à contratação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no termo 
de referencia e contato. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PLANILHA DE PREÇOS 

 

DATA DA PROPOSTA: ..../..../.... 

VAL. PROPOSTA: 90 DIAS 

CONDIÇÕES PAGAMENTO : 30 DIAS 

 TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

REAJUSTÁVEL : NÃO FRETE : CIF 

ALÍQUOTA IPI : 0,00 

 

CNPJ PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: 
(BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE) 

Endereço: 

Email:  
Telefone: Cidade:                       UF: 

 

LOTE I 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD VLR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

 


