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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016
REGISTRO DE PREÇOS
O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que
fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o
regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006,
33.598/2012, 36.519/2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar
nº 123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de
31 de março de 2016, publicada no DODF nº 65, de 6 de abril de 2016, p. 23 e, será realizada por meio de Sistema Eletrônico :
www.comprasgovernamentais.gov.br, de acordo com a indicação abaixo:
Processo nº 054.002.357/2015
Tipo de licitação: Menor Preço
Data de abertura: 16/05/2016
Horário: 14h (horário de Brasília/DF)
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 926016
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Valor previsto para contratação: R$ 7.998.169,87
I - DO OBJETO
1.1. Registro de preços de materiais de consumo de uso laboratorial, incluindo comodato de equipamentos, em proveito do Centro
Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I
(Termo de Referência) deste edital.
II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: splpmdf@gmail.com.
2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com.
2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante do edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo prestar os esclarecimentos requeridos.
2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br para os interessados.
III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão:
3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
3.1.2. Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.
3.3. Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
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representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
3.3.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
3.3.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera
da Federação, em qualquer dos Poderes;
3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata,
concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;
3.3.6. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas
físicas não empresárias.
3.3.7. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha proprietário, administrador, ou sócio com poder de
direção que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública
do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança (I- contrato de serviço terceirizado; IIcontratos pertinentes a obras, serviços e aquisição de bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo
art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011.
3.3.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
3.3.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas.
3.3.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal ou
responsável pela licitação.
3.3.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica e do pregoeiro e de sua
equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
3.3.9. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto
à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada
diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.
4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto
ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico
realizado no Comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o
SICAF.
4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
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V – DA PROPOSTA
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário, marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo
próprio no sistema:
5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado, já considerados e inclusos, todos os custos necessários tais como
impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega
no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas;
5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
deste edital.
5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está
apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do
referido artigo, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP).
5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
5.4. O preço será fixo e irreajustável.
5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.
5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas
nesse edital.
5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do
preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
5.12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.12.1. A validade do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado pelo órgão
gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação no DODF, para assinatura da respectiva Ata de
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo
dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
5.12.2. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem motivo devidamente justificado e aceito, faz
incidir as sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação pertinente.
5.12.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.
5.12.4. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.
5.12.5. Durante o prazo de validade do registro de preços a PMDF não ficará obrigado a comprar os produtos
objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de
aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurada ao beneficiário
do registro a preferência em igualdade de condições.
5.12.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a PMDF optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao
registrado.
5.12.5.2. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados compatíveis com os de mercado, os
preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PMDF.
5.12.5.3. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado,
o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos no subitem anterior.
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5.12.5.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e
o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual oportunidade de negociação.
5.12.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador
procederá à revogação da Ata.
5.12.7. DO PREÇO
5.12.7.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.
5.12.7.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta
licitação.
5.12.7.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro,
admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de
regência.
5.12.8. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser
convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
5.12.9. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação
das empresas constantes da Ata.
VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a abertura
da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.
6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em
campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de
sua desconexão.
6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no
registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendose em sigilo a identificação do ofertante.
8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa
automaticamente
e
terá
reinício
somente
após
comunicação
expressa
aos
participantes
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo
para início do tempo de iminência.
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8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
8.9.1. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
8.9.2. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme título XI deste
edital.
8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate, assim
considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, procederse-á da seguinte forma:
8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de desconto
inferior à da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem
anterior, e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
IX - DA NEGOCIAÇÃO
9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do
Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao
último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em anexo.
10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no Edital,
poderão ser solicitadas pelo Pregoeiro, e, neste caso, deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do
pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da
Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF,
localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone:
(61) 3910-1367, 3190-5555/5556/5557.
10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá:
a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa
jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal.
b) Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos, todos os
custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
c) Conter as especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas;
d) Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data prevista para abertura da licitação.
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e) Conter o prazo de entrega de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato
ou do recebimento da Nota de Empenho.
f) Conter a indicação da marca para o produto cotado.
g) Conter a garantia mínima de 03 (três) meses para o objeto, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da
data de recebimento definitivo do material, de acordo com o estabelecido no item 9 do Termo de Referência constante do anexo I.
10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o
registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao
cumprimento dos mesmos.
10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à
conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos,
devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.
10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições estabelecidas neste Edital.
10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
PMDF ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido.
10.3.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à
parcela ou à totalidade de remuneração.
10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que
seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha
demonstrado a exequibilidade do preço ofertado.
10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor
unitário e global estimado pela Administração, para cada item ofertado.
XI - DA HABILITAÇÃO
11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:
11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante.
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão
positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade,
que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF).
d) Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
11.1.3. Qualificação Técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que
a licitante forneceu material compatível com o objeto desta licitação;
b) Certificados e autorizações previstos nos itens 13.6.1 e 13.6.2 do Termo de Referência
11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as
certidões de cada um dos distribuidores.
b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas
na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.
b.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = ------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices
acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado
constante do Anexo I.
11.1.5. Outros Documentos:
Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:
a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da
Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da proposta.
b) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012
(Declaração do Anexo IV).
11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item
11.1.2 com exceção da alínea “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se
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possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um).
11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão
Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do
Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da
LODF).
11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices
de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o
item cotado constante do Anexo I.
11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida por
meio do sitio www.tst.jus.br/certidão.
11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos
documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas
disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”,
sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.
11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a
documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste edital.
11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes
que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta
de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a
serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em
arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.
11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas, quando solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser enviados,
em envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da declaração dos vencedores
no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Distrito
Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo,
Brasília/DF, Telefone: (61) 3910-1367, 3190-5555/5556/5557.
11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário,
para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses
sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua
habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade
fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação.
11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação.
11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada
por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou
publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento
disponibilizar sua consulta.
11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados.
11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos
requeridos neste Edital e seus anexos.
11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de
inscrição no CNPJ.
11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os
atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial.
11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão
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expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos
que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.
11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à
análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se
houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro.
11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada.
11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro,
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda
a este edital.
11.2.19. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
XII– DO RECURSO
12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.
12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo
de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.
12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da
Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do
Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no horário de 14 às 18 horas, em dias úteis.
XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à
autoridade competente para homologação.
13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do
Distrito Federal.
13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.
XIV – DO CONTRATO
14.1. O contrato terá o prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor, persistindo as obrigações
decorrentes da garantia, quando houver, sendo seus extratos publicados em DODF a expensas da contratante.
14.2. A Administração convocará a empresa vencedora para assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no
Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069 e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes.
14.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de
preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das
demais cominações legais.
14.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias:
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I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n°
11.079, de 2004)
II - seguro-garantia; ou,
III - fiança bancária.
14.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do
contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).
14.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos
acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.
14.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:
a)
somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;
b)
poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou
para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta
hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a
garantia deverá ser reconstituída;
c)
ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou
judiciais.
14.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa
injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida.
14.4.
O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do adjudicatário,
podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
14.5.
A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, implicará nas Sanções
cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições insculpidas no art. 7º da lei nº 10.520/2002.
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de
registro de preços, nos termo do §2º do art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
14.7. O critério de realinhamento do preço, quando couber, será aquele estipulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e demais normas
pertinentes.
14.8. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.
14.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
14.10. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos
aditivos, no DODF.
14.11. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 80, todos da
Lei nº 8.666/93.
XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se-á às demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência
(Anexo I) deste Edital.
15.2. Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e seus anexos.
15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado;
15.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento, que não for considerado de acordo com as
especificações solicitadas no edital e contida na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no
preço contratado.
15.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fornecido.
16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
16.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no material
Folha:________________
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF

Processo: 054.000.002.357/2015
Rubrica:__________ Matr. 72.921/3

G O V E RNO D O DI ST RI TO F ED E RA L
PO LÍ CI A MI LITA R DO DI ST RITO F ED E R AL
DE PA RTA M ENTO D E S AÚ D E E A S SI ST Ê NC I A AO P E S SO A L
EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

fornecido;
16.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade,
bem como fiscalizar o material do Objeto Contratado.
XVII – DO RECEBIMENTO
17.1 O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo,
da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
b) definitivamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e
previstos neste edital e consequente aceitação.
17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;
17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita
pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital.
17.4. Conforme item 9 do Termo de Referência (Anexo I).
XVIII – DO PAGAMENTO
18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir
relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:
a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades
emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua
regularidade fiscal e trabalhista.
18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore”
do IPCA.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
18.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao
Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas
desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o
processo licitatório no âmbito do DF.
18.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada
pela IN nº 1.244/2012.
18.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é
optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES.
18.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à
Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.
18.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis.
18.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a
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partir da data de sua reapresentação.
XIX – DAS SANÇÕES
19.1 - Das Espécies
19.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia
defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006,
pg. 05/07, alterado pelos Decretos nº 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, a seguir relacionadas:
I – advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do
Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
19.2. Da Advertência
19.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta PMDF:
I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e
II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa
em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
19.3. Da Multa
19.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta PMDF,
por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014)
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014)
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material,
recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
19.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a
seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
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III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
19.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
19.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro
dia útil seguinte.
19.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
19.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, consoante o previsto do subitem 19.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.
19.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será
penalizado na forma do inciso II do subitem 19.3.1.
19.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 19.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão
contratual que não ensejam penalidades.
19.4. Da Suspensão
19.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar
com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, se aplicada em decorrência de licitação na
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma
definitiva;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução
do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;
19.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
19.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali
previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
19.5. Da Declaração de Inidoneidade
19.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão
de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.
19.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
19.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e
seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.6 - Das Demais Penalidades
19.6.1. As sanções previstas nos subitens 19.4 e 19.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais
que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
19.7 - Do Direito de Defesa
19.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
19.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
19.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
19.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação
da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal,
devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
19.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade
competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
19.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas
com fundamento nos subitens 19.2 e 19.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento,
na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.8. Do Assentamento em Registros
19.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
19.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
19.9. Da Sujeição a Perdas e Danos
19.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
19.10. Disposição Complementar
19.10.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
XX – DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter
sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005)
20.4. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação no
Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema
Comprasnet.
20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
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Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.
20.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de
sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública do pregão.
20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
(Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005)
20.8. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do DF,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº
8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).
20.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF.
20.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.
20.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3910-1367, 31905555/5556/5557.
XXI – ANEXOS
21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;
21.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta;
21.1.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
21.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições
de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006;
21.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).
21.1.6. ANEXO VI – Modelo de Ata, e
21.1.7. ANEXO VII – Minuta de Contrato.

Brasília, _____ de ____________ de 2016.

MARCUS VINÍCIUS GOMES FIALHO – CEL QOPM
Ordenador de Despesas

Folha:________________
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF

Processo: 054.000.002.357/2015
Rubrica:__________ Matr. 72.921/3

G O V E RNO D O DI ST RI TO F ED E RA L
PO LÍ CI A MI LITA R DO DI ST RITO F ED E R AL
DE PA RTA M ENTO D E S AÚ D E E A S SI ST Ê NC I A AO P E S SO A L
EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Aquisição de materiais de consumo de uso laboratorial, incluindo comodato de equipamentos, em proveito do Centro
Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Termo de Referência e seus Anexos.
2. JUSTIFICATIVA
2.1
O presente processo licitatório é motivado pela solicitação registrada no Documento de Ordenamento de Demanda
(DOD) do chefe do Laboratório de Análises Clínicas da PMDF. Visa-se a aquisição futura de material de uso laboratorial, nas condições, quantidades definidas via IRP e conforme exigências discriminadas neste Termo de Referência, no
Edital e seus anexos dos quais é parte integrante.
2.2
O laboratório de análises clínicas do Centro Médico da PMDF atende cerca de 3000 clientes por mês (mais de 35.000
clientes por ano), dentre policiais militares, dependentes e pensionistas os quais, por força de dispositivo legal, fazem
jus à assistência de saúde. Realiza mais de 300.000 exames por ano, dentre exames de sangue (hematologia, bioquímica
e hormônios) e urina.
2.3
Os exames não realizados pelo laboratório próprio são feitos através de convênios com laboratórios particulares. A terceirização dos exames torna-os mais caros, de modo que é vantajoso para a Administração Pública a realização em laboratório próprio de todos os exames de maior demanda.
2.4
O sistema de comodato, proposto no presente termo, é o mais viável, uma vez que a empresa vencedora do certame disponibiliza os equipamentos sob sua responsabilidade de realizar as manutenções corretivas e preventivas, sendo portanto mais econômico para a Administração Pública e para a Organização Militar de Saúde, evitando a aquisição de um
equipamento que pode rapidamente tornar-se obsoleto.
2.5
O sistema de comodato vem sendo amplamente utilizado em licitações de laboratórios de análises clínicas de órgãos
públicos, há pelo menos 6 anos. Tomamos como modelo para confecção do presente projeto básico os seguintes editais,
todos tendo como objeto exames de análises clínicas licitados em sistema de comodato de equipamentos e acessórios:
2.5.1
Pregões eletrônicos 17-2015, 14-2015 e 07-2010 do laboratório de análises clínicas da Policlínica Militar de
Porto Alegre (PMPA – UASG 160400).
2.5.2
Pregão eletrônico 06-2015, do Hospital das Forças Armadas.
2.5.3
Pregão eletrônico 101-2015, da EBSERH/UnB.
2.6
Os itens foram agrupados em lotes pelo critério técnico de padronizar os procedimentos para a realização dos testes em
um único equipamento (a ser cedido em regime de comodato), sempre que possível. Isso garante a reprodutibilidade dos
resultados dentro dos padrões de qualidade necessários e o bom funcionamento do setor, uma vez que o fornecimento
por empresas diferentes de exames que poderiam ser realizados por um mesmo aparelho resultaria em uma redundância
de equipamentos dentro do setor e criaria uma dificuldade logística de acomodação dos mesmos e de processamento dos
exames quase insuperável.
2.7
A presente contratação tem suas quantidades estimadas para vigorar por um período de 12 (doze) meses conforme incisos I (quando, pelas características do bem, houver necessidade de contratações freqüentes) e IV (quando, pela natureza
do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração) do art. 3º do Dec.
No 7.892/2013.

3.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A licitação se dará no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP), na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global para os LOTES 01 (itens 02 a 04), 02 (itens 07 a 24), 03 (itens 25 a 28) e 04 (itens 30
a 58), 05 (itens 59 a 62), 06 (itens 63 a 74), 07 (itens 75 a 115), 08 (itens 116 a 137), 09 (138 a 166), 10 (167 a 180) – respeitando
o disposto no item 13.2 do presente Termo de Referência - e menor preço por item para os itens 01, 05, 06, 29 e 181 até 222;
regulamentada pela Lei nº 10.520/2002, e Decreto Distrital nº 36.519/2015 bem como as condições estabelecidas no Edital do
pregão eletrônico e seus anexos do certame que deu origem.
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4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. Os objetos demandados estão descritos no anexo DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS OBJETOS onde constam as
especificações e/ou características técnicas e observações a respeito dos itens;
4.2. É parte da especificação de cada objeto, conforme explicitado no anexo supra, as condições do Contrato de Comodato
dos equipamentos necessários para utilização dos itens licitados, que inclui manutenção preventiva e corretiva dos
mesmos e treinamento de pessoal para sua utilização. O contrato de comodato em sua íntegra encontra-se em anexo
próprio (MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO).
5. PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS
5.1. A planilha de custos estimados foi elaborada com base em pesquisas de preços de mercado e refere-se ao orçamento
estimativo com os preços unitários de acordo com o artigo 40, § 2º, II, da Lei 8.666/93 e fornece, igualmente, o critério de aceitabilidade dos preços unitários, fixando o preço máximo (artigo 40, X, da Lei 8.666/93). Foram considerados valores exorbitantes e inexequíveis aqueles, respectivamente, 30% acima e 30% abaixo da média dos valores,
sendo feito em seguida o cálculo da média, de no mínimo, 3 (três) menores propostas válidas. As planilhas de custos e
o detalhamento das empresas encontra-se anexo PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;
6.2. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações constantes do Termo de Referência.
6.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado;
6.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento ou fiscalização, que não forem considerados
de acordo com as especificações solicitadas no Termo de Referência e contidas na proposta, ou que apresentem qualquer
defeito ou incorreção, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.
6.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes
causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas
eventuais, decorrentes do fornecimento do material ou da prestação do serviço;
6.6. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas com o fornecimento do material ou com a execução do serviço solicitado,
qualquer que seja o valor;
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Indicar o representante da Administração ou fiscal do contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/1993;
7.2. Designar servidor responsável pelo recebimento do objeto contratado, conforme Art. 73 da Lei 8.666/1993;
7.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
7.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao
fornecimento do material ou à execução dos serviços;
7.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no objeto contratado;
7.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua
responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.
8. VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1.
O contrato se dará nos termos do Decreto Distrital nº 23.287/2002 e terá o prazo de 06 meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.
9. RECEBIMENTO
9.1.
O recebimento do(s) item(ns) objeto(s) do Termo de Referência se dará(ão) conforme Art. 73 da Lei nº
8.666/1993 e deve(m) ser entregue(s)/prestado(s) no seguinte endereço: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, Setor Policial Sul, Área Especial número 04, Fone: 3910-1536, nos dias úteis, impreterivelmente
no horário das 8h ás 11h ou 14h ás 17h, CEP 70610-200, Brasília – DF.
9.2.
A empresa vencedora também se compromete a substituir ou reparar eventuais danos decorrentes do transporte,
sejam estes causados nos objetos licitados, ou na estrutura física das instalações do Centro Médico.
10. PRAZO
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10.1.
O(s) item(ns) objeto(s) do Termo de Referência deve(m) ser entregue(s)/prestado(s) no prazo de 30 (trinta) dias
úteis, a partir do recebimento da nota de empenho.
10.2.
Itens 11 e 12 (omitidos)
13. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
13.1
Os interessados em participar da presente licitação, em qualquer um de seus itens ou lotes, poderão realizar previamente vistoria técnica no local de instalação dos equipamentos:
13.1.1
Esta vistoria tem como finalidade a verificação do espaço físico disponível, onde deverão ser instalados os equipamentos a serem cedidos em regime de comodato, bem como os meios de acesso aos
locais e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a preparação de sua proposta conforme prescrições editalícias e do contrato de comodato;
13.1.2
A vistoria deverá ser agendada junto ao Núcleo de Elaboração de Projetos em Saúde (NEPS) da
PMDF, pelo email neps.pmdf@gmail.com. O prazo para contato das empresas para fins de agendamento de vistoria será de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação do edital;
13.1.3
As vistorias ocorrerão no Laboratório de Análises Clínicas do Centro Médico da Polícia Militar do
Distrito Federal, localizado no Setor Policial Sul, Área Especial número 04, na cidade de Brasília –
DF, conforme agendamento. Não serão permitidas vistorias não agendadas ou fora do dia e horário
agendados;
13.1.4
A vistoria será acompanhada por representante da PMDF, designado para esse fim, o qual visará a
declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente impressa pela licitante em conformidade com o modelo anexo a este Termo de Referência;
13.1.5
Mesmo as empresas que já possuem, ou possuíram em anos anteriores, equipamento(s) em funcionamento no setor de Laboratório de Análises Clínicas do Centro Médico da PMDF podem realizar a
visita técnica;
13.1.6
A não realização da visita técnica por parte da licitante implica em assumir-se apta à implementação
de sua proposta, incluindo solucionar todas as dificuldades logísticas e de instalações para instalação
dos equipamentos pelo preço licitado;
13.2
Durante o pregão, as propostas para os itens agrupados em lotes serão enviadas com os preços unitários de cada
item. O critério de julgamento será o de menor valor global do lote, desde que a proposta não fira o critério de aceitabilidade do preço unitário máximo fixado para cada item, conforme disposto no item 5 do presente Termo de Referência, situação na qual toda a proposta para o lote em questão torna-se inválida.
13.3
No caso dos itens agrupados em lotes, só serão válidas as propostas das empresas licitantes que cotarem todos os
itens do lote.
13.4
As propostas deverão conter a marca e modelo dos insumos ofertados, bem como a marca e modelo dos principais equipamentos a serem cedidos em comodato para a realização dos exames relativos àquele item ou lote.
13.5
O licitante vencedor da fase de lances deverá apresentar, após solicitação do pregoeiro, folder com o descritivo
completo dos reagentes e do equipamento a ser oferecido em regime de comodato para análise e emissão de parecer quanto ao preenchimento das características solicitada;
13.6
Em se tratando de produtos de saúde, faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos por parte da
empresa licitante:
13.6.1 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde (ANVISA);
13.6.2 Certificado de Registro de Produto, tanto dos insumos quanto dos equipamentos a serem cedidos sob o
regime de comodato, em plena validade, expedido pela ANVISA, ou protocolo de revalidação, expedido até 180 dias antes da expiração da validade (RDC ANVISA nº 250, de 20 de outubro de 2004)
para equipamentos nacionais ou importados. No caso de produtos dispensados de registro, segundo
RDC ANVISA nº 26/2002, apresentar documento comprobatório do cadastramento do produto junto à
ANVISA (observação: não serão aceitos protocolos de solicitação de registro, ou protocolos de solicitação de cadastramento).
13.7
O prazo de validade dos insumos fornecidos, no momento da entrega, deverá ser de, no mínimo, 75% do prazo
total de validade do produto.
13.8
A fiscalização será feita nos termos estabelecidos na Portaria PMDF n° 728/2010;
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13.9
Serão indicados pelo Diretor da DAM, os policiais que ficarão responsáveis para comissão de Recebimento dos
objetos deste Termo de Referência. Sendo a indicação concretizada após a emissão da Nota de Empenho.
14. ANEXOS
14.1- Descrição e quantidades dos objetos
14.2- Planilha de Custos Estimados
14.3- Minuta do Contrato de Comodato de Equipamento
14.4- Modelo de declaração de vistoria técnica
14.5- Cotações da pesquisa de preços
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ANEXO A
ANEXO – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS OBJETOS
Item

Código SIASG

1

BR0043184/0001

Descrição
HEMOGRAMA COMPLETO, totalmente automatizado, inclusas
avaliações de contagem total de leucócitos (WBC), contagem total
de eritrócitos (RBC), hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT),
volume corpuscular médio (MCV), hemoglobina corpuscular média (MCH), concentração de hemoglobina corpuscular (MCHC),
índice de RDW; leitura especifica de linhagens de leucócitos de
pelo menos 5 tipos; série plaquetária com contagem e avaliação de
índices de MPV, PDW e PCT. Os equipamentos e acessórios necessários para sua realização deverão ser cedidos em sistema de
comodato nos termos do contrato anexo ao edital. O valor do teste
deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles,
colunas, soluções de lavagem, cubetas de reação, demais reativos
e consumíveis necessários para a realização diária dos testes, das
calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados. Os
equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do
estipulado no contrato de comodato.

Quantidade

49.000

OBSERVAÇÕES PARA O ITEM 1:
a.

Quanto ao equipamento a ser cedido em regime de comodato, exige-se, além do constante no contrato de comodato:
i. Carregamento automático das amostras;
ii. Dispositivo de leitura de código de barras acoplado ao sistema, para identificação de tubos de amostras e bandeja,
cassete ou racks de amostras;
iii. Produção de 80 testes/hora;
iv. Leitura dos parâmetros por metodologia a Laser;
v. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos
para impressão.

LOTE 01 – COAGULAÇÃO (Itens 02 a 04)
Item

Código SIASG

2

BR0043184/0001

3

BR0043184/0001

4

BR0043184/0001

Descrição
TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP), reagente
para determinação do tempo e atividade de protrombina com INR,
em plasma humano, em equipamento totalmente automatizado.
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TTPA), a
base de cefalina de cérebro de coelho com ácido elágico como
ativador solúvel e acompanhado de solução de Cloreto de Cálcio
em aparelho automatizado.
FIBRINOGÊNIO, determinação quantitativa em plasma humano,
em aparelho automatizado.

Quantidade
3.500

3.500

2.000

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 1 (Itens 02 a 04):
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a. Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital.
b. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para a
realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
c. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
ii. Analisador automático compacto com que possua metodologia de leitura por monitoramento da mudança de
viscosidade do plasma ou monitoramento eletromagnético da formação do coágulo através do movimento de
esferas metálicas;
iii. Velocidade de 100 testes/hora;
iv. Possuir no mínimo 4 canais de leitura e 10 posições de incubação;
v. Rack de amostras com capacidade para 10(dez) tubos;
vi. Pré-diluição automática de amostras e padrões.
Item

Código SIASG

5

BR0043184/0001

Descrição
VHS, teste para determinação de velocidade de hemossedimentação do sangue em amostras de sangue total, totalmente automatizado. Os equipamentos e acessórios necessários para sua realização deverão ser cedidos em sistema de comodato nos termos do
contrato anexo ao edital. O valor do teste deve incluir o conjunto
de reagentes, calibradores, controles, colunas, soluções de lavagem, cubetas de reação, demais reativos e consumíveis necessários para a realização diária dos testes, das calibrações e de todas
as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para
o correto funcionamento do equipamento e para a realização do
quantitativo de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do estipulado no contrato de
comodato.

Quantidade

2.000

OBSERVAÇÕES PARA O ITEM 5:
a. Quanto ao equipamento a ser cedido em regime de comodato, exige-se, além do constante no contrato de comodato:
i. Capacidade mínima para 15 amostras;
ii. Sistema de lavagem automático;
iii. Modo manual de aspiração para amostras reduzidas;
iv. Leitor de código de barras;
v. Homogeneização automática da amostra;
vi. Utilizar amostras de sangue total coletadas em tubo de EDTA (para Hemograma), sem necessidade de tubo específico
para o equipamento;
vii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos para
impressão.
Item

Código SIASG

06

BR0043184/0001

Descrição
URINA TIPO I – EXAME COMPLETO, compreendendo a
análise físico-química das substâncias encontradas, bem como a
análise de sedimentoscopia de todos os elementos figurados
capazes de serem detectados e identificados, em sistema totalmente automatizado. Os equipamentos e acessórios necessários
para sua realização deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital. O valor do teste deve

Quantidade

24.000
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incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas,
soluções de lavagem, cubetas de reação, demais reativos e consumíveis necessários para a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o correto funcionamento do equipamento e
para a realização do quantitativo de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do
estipulado no contrato de comodato.
OBSERVAÇÕES PARA O ITEM 06:
a. Quanto ao equipamento a ser cedido em regime de comodato, exige-se, além do constante no contrato de comodato:
Para o Módulo Analisador físico-químico de urina:
i. Equipamento automático para a análise físico-química da urina;
ii. Capacidade de produção de pelo menos 200 amostras por hora;
iii. Possuir auto carregador com capacidade para pelo menos 10 racks;
iv. Possuir sistema de leitura de código de barras automática e manual;
v. Possuir sistema de qualidade interno com no mínimo 02 níveis de referência para cada parâmetro químico;
vi. Análise de pelo menos 10 parâmetros físico-químicos, sendo obrigatórios os seguintes: pH, densidade, proteína, nitrito,
glicose, bilirrubinas, corpos cetônicos, sangue/hemoglobina, leucócitos e urobilinogênio.
vii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos para
impressão.
Para o Módulo Analisador de sedimentos de urina:
Equipamento automático para análise do sedimento urinário;
Capacidade de produção de pelo menos 70 amostras por hora;
Sem a necessidade de centrifugação das amostras;
Possuir sistema de leitura de código de barras automática e manual;
Possuir sistema de qualidade interno com no mínimo 02 níveis de referência para cada parâmetro;
Capacidade de identificação dos seguintes elementos: hemáceas, leucócitos, bactérias, cilindros hialinos, cristais, células
epiteliais, piócitos, espermatozóides e muco;
viii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos para
impressão.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

LOTE 02 – IMUNOLOGIA INFECCIOSA (Itens 07 a 24)
Item

Código SIASG

07

BR0043184/0001

08

BR0043184/0001

09

BR0043184/0001

10

BR0043184/0001

11

BR0043184/0001

Descrição
HBsAg, antígeno de superfície da hepatite B, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
HBsAg CONFIRMATÓRIO, confirmação do resultado de presença
de anígeno de superfície da hepatite B pelo método de quimioluminescência (ChLIA), por meio de neutralização específica do anticorpo.
ANTI-HBs, anticorpo anti antígeno s da hepatite B, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
HBeAg,
antígeno
da
hepatite
B,
pelo
método
de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
ANTI-HBe, anticorpo anti antígeno e da hepatite B, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame

Quantidade
5.500

5.500

5.500

5.500
5.500
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12

BR0043184/0001

13

BR0043184/0001

14

BR0043184/0001

15

BR0043184/0001

16

BR0043184/0001

17

BR0043184/0001

18

BR0043184/0001

19

BR0043184/0001

20

BR0043184/0001

21

BR0043184/0001

22

BR0043184/0001

23

BR0043184/0001

24

BR0043184/0001

automatizado.
ANTI HBc IgG, anticorpo anti antígeno core da hepatite B da classe
IgG,
pelo
método
de
quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HBc IgM, anticorpo anti antígeno core da hepatite B da classe
IgM,
pelo
método
de
quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HCV, anticorpo anti antígeno da hepatite C das classes IgG e
IgM,
pelo
método
de
quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HAV IgG, anticorpo anti antígeno da hepatite A da classe IgG,
pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência,
em exame automatizado.
ANTI HAV IgM, anticorpo anti antígeno da hepatite A da classe IgM,
pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência,
em exame automatizado.
CITOMEGALOVÍRUS IgG, para a determinação qualitativa de
anticorpos anti-citomegalovírus da classe IgG, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
CITOMEGALOVÍRUS IgM, para a determinação qualitativa de
anticorpos anti-citomegalovírus da classe IgM, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
TOXOPLASMOSE IgG, para a determinação qualitativa de
anticorpos anti-toxoplasmose da classe IgG, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
TOXOPLASMOSE IgM, para a determinação qualitativa de
anticorpos anti-toxoplasmose da classe IgM, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
RUBÉOLA IgG, para a determinação qualitativa de anticorpos antirubéola da classe IgG, pelo método de quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
RUBÉOLA IgM, para a determinação qualitativa de anticorpos antirubéola da classe IgM, pelo método de quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI-HIV I E II, anticorpos anti vírus da imunodeficiência humana
tipos I e II, pelo método de quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI-SIFILIS, anticorpos anti Treponema pallidum totais (IgG e
IgM).

5.500

5.500

6.500

3.100

3.100

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5.500
6.000

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 2 (Itens 07 a 24):
a. Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para
realização de controle e calibração;
b. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
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c. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
ii. O equipamento deverá atender a uma produção igual ou superior a 120 testes/hora;
iii. Trabalhar com uma das seguintes metodologias: quimioluminescência ou eletroquimioluminescência , sendo
vetada ELISA ou técnicas não citadas;
iv. Micropiteta nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL)
LOTE 03 – MARCADORES CARDÍACOS (Itens 25 a 28)
Item

Código SIASG

25

BR0043184/0001

26

BR0043184/0001

27

BR0043184/0001

28

BR0043184/0001

Descrição
MIOGLOBINA, pelo método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA, totalmente automatizado.
CKMB, para determinação quantitativa da creatinofosfoquinase massa
pelo método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia,
FPIA, totalmente automatizado.
TROPONINA, determinação quantitativa da troponina T ou I sérica, pelo método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA, totalmente automatizado.
BNP, determinação quantitativa de NT PRO BNP ou BNP, pelo
método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA,
totalmente automatizado.

Quantidade
1.500
1.700

1.500

1.500

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 3 (Itens 25 a 28):
a.

b.

c.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para
realização de controle e calibração;
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
ii. O equipamento deverá atender a uma produção igual ou superior a 120 testes/hora;
iii. Trabalhar com uma das seguintes metodologias: quimioluminescência ou eletroquimioluminescência , sendo
vetada ELISA ou técnicas não citadas;
iv. micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL)

Item

Código SIASG

29

BR0043184/0001

Descrição
HbA1C, teste para determinação de hemoglobina glicada, utilizando
cromatografia líquida de alta performance (HPLC) por troca iônica.
Os equipamentos e acessórios necessários para sua realização deverão
ser cedidos em sistema de comodato nos termos do contrato anexo ao
edital. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas, soluções de lavagem, cubetas de reação,
demais reativos e consumíveis necessários para a realização diária
dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o correto funcionamento do
equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.

Quantidade

3.800
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Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do
estipulado no contrato de comodato.
OBSERVAÇÕES PARA O ITEM 29:
a. Quanto ao equipamento a ser cedido em regime de comodato, exige-se, além do constante no contrato de comodato:
i. Sistema totalmente automatizado para detecção e quantificação de Hemoglobina glicada(HbA1c);
ii. Utilizar metodologia por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) por troca iônica;
iii. Eluição automática das amostras;
iv. Leitor de código de barras;
v. Realizar as dosagens direto das amostras sem necessidade de tratamento prévio (hemólise) e sem a necessidade de
homogeneização das amostras;
vi. Carregamento contínuo das amostras por rack;
vii. Possuir certificação NGSP;
viii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos para
impressão.
LOTE 04 – Marcadores tumorais e hormônios (Itens 30 a 58)
Item
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Código SIASG
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

43

BR0043184/0001

44
45
46
47
48

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

49

BR0043184/0001

50
51
52
53
54
55
56
57

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

Descrição
ÁCIDO FÓLICO
CORTISOL
INSULINA
VITAMINA B12
VITAMINA D
DHEA-S
LH
FERRITINA
FSH
ESTRADIOL
PROLACTINA
PROGESTERONA
TESTOSTERONA
SHBG - globulina transportadora de hormônios sexuais
BETA-HCG
T3 TOTAL
T3 LIVRE
T4 TOTAL
T4 LIVRE
TSH ultrassensível, de no mínimo terceira
geração
ANTI-TPO
ANTI-TIREOGLOBULINA
CEA - antígeno carcinoenbriogênico
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
ALFA-FETOPROTEÍNA
PSA TOTAL

Quantidade
6.000
6.000
3.700
5.500
6.800
1.800
4.900
7.400
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
3.100
6.200
4.900
4.300
6.800
9.300
10.600
6.800
4.900
4.000
4.600
3.700
4.600
1.500
15.000
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58

BR0043184/0001

PSA LIVRE

6.000

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 4 (Itens 30 a 58):
Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato nos
termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para realização
de controle e calibração;
a. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
b. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. Trabalhar com uma das seguintes metodologias: quimioluminescência ou eletroquimioluminescência , sendo
vetada ELISA ou técnicas não citadas;
ii. Desempenho de no mínimo 150 testes por hora;
iii. Capacidade mínima de 50 posições de amostras em tubos primários de várias medidas;
iv. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
v. micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL).
LOTE 05 – GH e IGF-1 (Itens 59 a 62)
59
60
61
62

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

GH
IGF-1
PEPTIDEO C
ANDROSTENEDIONA

2.400
2.400
1.500
1.100

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 5 (Itens 59 a 62):
a.
b.

c.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital.
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. Trabalhar com uma das seguintes metodologias: quimioluminescência ou eletroquimioluminescência , sendo
vetada ELISA ou técnicas não citadas;
ii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;

LOTE 06 – Abuso e Monitoramento de Drogas (Itens 63 a 74)
Item
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Código SIASG
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

Descrição
ÁCIDO VALPROICO
FENITOÍNA
CARBAMAZEPINA
FENOBARBITAL
DIGOXINA
BENZODIAZEPÍNICOS
BARBITÚRICOS
OPIÁCEOS (METADONA)
MACONHA (THC)

Quantidade
600
600
600
600
600
1.200
1.200
1.200
1.200
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72
73
74

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

COCAÍNA
ANFETAMINAS
ETANOL

1.200
1.200
1.200

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 6 (Itens 63 a 74):
a.
b.

c.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital.
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i.
Trabalhar com uma das seguintes metodologias: quimioluminescência ou eletroquimioluminescência ; ou ainda
pela técnica de interação cinética de micropartículas, colorimetria e/ou imunoensaio homogênio. Apenas o item
74 (etanol), também poderá ser ofertado pelo método de imunocromatografia;
ii. O equipamento deverá atender a uma produção igual ou superior a 120 testes/hora;
iii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;

LOTE 07 – Bioquímica (Itens 75 a 115)
Item
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Código SIASG
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

Descrição
ÁCIDO ÚRICO
ALBUMINA
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
AMILASE CINÉTICA UV
APOLIPROTEÍNA A
APOLIPROTEÍNA B
ASLO
BILIRRUBINA DIRETA
BILIRRUBINA TOTAL
CÁLCIO
COLESTEROL TOTAL
COLESTEROL HDL, sem precipitação.
COLESTERO LDL, método direto.
COMPLEMENTO C3
COMPLEMENTO C4
CREATININA JAFFE
FATOR REUMATÓIDE
FERRO SÉRICO IBC
FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA
FOSFATASE ALCALINA
FOSFATO (FÓSFORO)
FRUTOSAMINA
GAMA GT
GLICOSE ENZIMÁTICA
IGA
IGG
IGM
LACTATO
LIPASE

Quantidade
12.000
2.400
1.500
2.700
1.200
900
700
5.500
5.500
3.700
15.500
15.500
15.500
1.100
1.100
18.000
4.900
4.300
1.800
4.000
1.800
1.800
12.000
21.500
1.200
1.200
1.200
600
3.700
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104
105
106
107
108
109
110

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

111

BR0043184/0001

112
113
114
115

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

LDH (desidrogenase lática)
MAGNÉSIO
MICROALBUMINÚRIA
PCR ULTRA SENSÍVEL (PCR US)
PROTEÍNAS TOTAIS
PROTEÍNAS URINÁRIAS
TGP / ALT (transaminase alanina amino transferase)
TGO / AST (transaminase aspartato amino
transferase)
TRANSFERRINA
TRIGLICERÍDEOS
SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO
URÉIA

2.700
3.700
1.200
3.700
3.700
600
12.000
12.000
1.500
18.000
18.000
18.000

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 7 (Itens 75 a 115):
a.

b.

c.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para
realização de controle e calibração
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i.
Possibilidade de utilização de amostras de soro, plasma, líquor, líquidos biológicos e urina, além de possuir diluição automática e correção do branco, podendo necessitar de etapas manuais em no máximo 2 parâmetros
(dois itens);
ii. Trabalhe com tubos primários de pelo menos 4 medidas diferentes, além de microcubetas;
iii. Capacidade de desempenho de pelo menos 600 testes/hora, sendo que o módulo ISE não ultrapasse 40% da
capacidade de realização dos testes;
iv. Reagentes prontos para uso, sem necessidade de manipulação do operador;
v. Carrossel de reagente refrigerado, sem necessidade de remoção para armazenamento;
vi. Compartimento com capacidade mínima de 150 posições de amostras;
vii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
viii. micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL)

LOTE 08 – Material de Coleta (Itens 116 a 137)
Item

Código SIASG

116

BR0043184/0001

117

BR0043184/0001

118

BR0043184/0001

119

BR0043184/0001

Descrição
AGULHA 25 X 07 (22G), hipodérmica, descartável, a vácuo, estéril, em
aço inoxidável, com duas pontas em bisel trifacetado, sendo uma das
pontas com proteção de borracha retrátil e proteção de plástico em ambas as pontas.
AGULHA 25 X 08 (21G), para coleta de sangue à vácuo, estéril, com
duas pontas em bisel trifacetado, sendo uma das pontas com proteção
em ambas as pontas e dispositivo para visualização do sangue.
ADAPTADOR PADRÃO PARA AGULHA, Adaptador para agulha de
coleta, para coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor.
ESCALPE 21G (19 - cor verde), com asas de plástico flexível, para
coleta de sangue com dispositivo de segurança (vácuo/aspiração), com
bico luer, adaptador luer e adaptador padrão, estéril, de uso único, com
extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento.

Quantidade
10.000

15.000
900

20.000
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120

BR0043184/0001

121

BR0043184/0001

122

BR0043184/0001

123

BR0043184/0001

124

BR0043184/0001

125

BR0043184/0001

126

BR0043184/0001

127

BR0043184/0001

128

BR0043184/0001

129

BR0043184/0001

130

BR0043184/0001

131

BR0043184/0001

132

BR0043184/0001

133

BR0043184/0001

134

BR0043184/0001

135

BR0043184/0001

136

BR0043184/0001

137

BR0043184/0001

ESCALPES 23G (19 x 0,6 - cor azul), para coleta de sangue com dispositivo de segurança (vácuo/aspiração), com bico luer, cânula de 190
mm, estéril, embalado individualmente.
TUBO TAMPA ROXA - COM EDTA, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm de altura, tampa com
plástico protetor.
TUBO TAMPA ROXA PEDIÁTRICO - COM EDTA, para coleta de
sangue a vácuo, com anticoagulante EDTA sódico, descartável, tampa
plástica protetora, capacidade de 1 a 2 ml.
TUBO TAMPA ROXA PARA MICROCOLETA - COM EDTA, dimensões aproximadas de 11 x 40 mm, para coleta de sangue, descartável, tampa plástica protetora, capacidade para 0,5 a 1,0 ml..
TUBO TAMPA AMARELA – 16 x 100, para coleta de sangue a vácuo,
em PET, tamanho 16 x 100 mm, estéril, descartável, incolor, com
ativador de coágulo e gel separador, volume de 8 a 10 ml, com tampa de
borracha siliconada e capa protetora na cor amarela.
TUBO TAMPA AMARELA – 13 x 100, para coleta de sangue a vácuo,
em PET, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com ativador
de coágulo e gel separador, volume de 5 ml, com tampa de borracha
siliconada e capa protetora na cor amarela.
TUBO TAMPA AMARELA PEDIÁTRICO, para coleta de sangue a
vácuo, em PET, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com
ativador de coágulo e gel separador, volume de 2 a 3,5 ml, com tampa de
borracha siliconada e capa protetora na cor amarela.
TUBO TAMPA VERDE - COM HEPARINA, a vácuo, descartável,
para coleta de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, com anticoagulante
heparina sódica, 7,5 cm de altura, tampa com plástico protetor.
TUBO TAMPA CINZA - COM FLUORETO DE SÓDIO, a vácuo,
descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm
de altura, tampa com plástico protetor total.
TUBO TAMPA CINZA PEDIÁTRICO - COM FLUORETO DE SÓDIO, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 1
a 2,5 ml, tampa com plástico protetor.
TUBO TAMPA AZUL - COM CITRATO DE SÓDIO, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm de
altura, tampa com plástico protetor.
TUBO TAMPA AZUL PEDIÁTRICO - COM CITRATO DE SÓDIO,
para coleta de sangue a vácuo, descartável, tampa plástica protetora,
capacidade de 1 a 2,5 ml.
TUBO TAMPA AZUL PARA MICROCOLETA - COM CITRATO
DE SÓDIO, dimensões aproximadas de 11 x 40 mm, para coleta de
sangue, descartável, tampa plástica protetora, capacidade para 0,5 a 1,0
ml..
BANDAGEM REDONDA, adesiva, para uso como curativo após a
coleta.
BANDAGEM REDONDA PEDIÁTRICA, adesiva, para uso como
curativo após a coleta.
ÁLCOOL SWAB em embalagens individuais
TORNIQUETE para adultos, em poliéster e lycra, com sistema de autotrava
TORNIQUETE INFANTIL, em poliéster e lycra, com sistema de autotrava

20.000

37.000

12.000

300

24500

24.500

3.000

9.000

9.000

3.000

9.000

3.000

300

30.000
20.000
1.500
31
12
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OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 8 (Itens 116 a 137):
a.
b.
c.
d.
e.

A empresa vencedora deverá ceder, em sistema de comodato, nos termos do contrato anexo ao edital, equipamento
automatizado de identificação dos tubos e separação por paciente;
O sistema automatizado de preparação de tubos para coleta de amostras deve incluir seleção e colagem das etiquetas
específicas nos respectivos tubos através da comunicação com LIS do laboratório;
O sistema deve confeccionar kit’s utilizando bandejas, tubos e etiquetas de códigos de barras de acordo com o cadastro de
pacientes/exames no sistema laboratorial existente no referido setor;
O equipamento deve possuir módulos com no mínimo 8 gavetas, as quais correspondem a quantidade de pacientes
selecionados por vez;
Conforme contrato de comodato anexo, a empresa contemplada deverá fornecer todos os acessórios necessários para o bom
funcionamento do equipamento, incluindo mas não restrito a bandejas, etiquetas e fitas de impressão.

LOTE 09 – IgE para Alergenos Específicos (Itens 138 a 166)
Item
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Código SIASG
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

Descrição
IGE TOTAL
IgE contra PAINEL – POEIRA DOMÉSTICA (HX2)
IgE contra ACARUS SIRO (D70)
IgE contra BLOMIA TROPICALIS (D201)
IgE contra PAINEL – FUNGOS E LEVEDURAS (MX2)
IgE contra PAINEL – GRAMÍNEAS (GX2)
IgE contra BARATA (I6)
IgE contra CASPA DE CACHORRO (E5)
IgE contra CASPA DE GATO (E1)
IgE contra MOSQUITO (I71)
IgE contra PICADA DE ABELHA (I1)
IgE contra LEITE (F2)
IgE contra ALFA LACTOALBUMINA (F76)

Quantidade
1.200
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

151

BR0043184/0001

IgE contra BETA LACTOALBUMINA (F77)

900

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

IgE contra CASEÍNA (F78)
IgE contra CLARA DE OVO (F1)
IgE contra GEMA DE OVO (F75)
IgE contra OVOMUCÓIDE (F233)
IgE contra OVALBUMINA (F232)
IgE contra AMENDOIM (F13)
IgE contra PAINEL - OLEAGINOSAS (FX1)
IgE contra CACAU (F93)
IgE contra GLUTEN (F79)
IgE contra CAMARÃO (F24)
IgE contra TRIGO (F11)
IgE contra SOJA (F14)
IgE contra LÁTEX (K82)
IgE contra PENICILINA G (C1)
IgE contra AMOXICILINA (C6)

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 9 (Itens 138 a 166):
a.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para
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b.

c.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

realização de controle e calibração;
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
Conjunto completo para automação, de análise quantitativa de IgE específica, método fluorescência enzimática em fase
sólida ou quimioluminescência;
Curva de calibração única para todos os alergenos;
Leitor de código de barras;
No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou cartuchos para
impressão;
micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL)

LOTE 10 – Testes Confirmatórios – Técnica ELFA (Itens 167 a 180)
Item
167
168
169
170
171
172
173

Código SIASG
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

174

BR0043184/0001

175
176
177
178
179

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

180

BR0043184/0001

Descrição
TOXOPLASMOSE IGM, pelo método de ELFA.
TOXOPLASMOSE IGG, pelo método de ELFA.
RUBÉOLA IGM, pelo método de ELFA.
RUBÉOLA IGG, pelo método de ELFA.
CITOMEGALOVÍRUS IGM, pelo método de ELFA.
CITOMEGALOVÍRUS IGG, pelo método de ELFA.
ANTI-HCV, determinação do HCV total, pelo método de ELFA.
ANTI HIV DUO DE QUARTA GERAÇÃO, com detecção simultânea também de antígenos, pelo método de ELFA.
D-DIMERO, dosagem quantitativa pelo método de ELFA.
CK MB MASSA, dosagem quantitativa pelo método de
ELFA.
TROPONINA I, dosagem quantitativa de pelo método de ELFA.
MIOGLOBINA, dosagem quantitativa, pelo método de ELFA.
NT PRO BNP, dosagem quantitativa pelo método de ELFA.
PROCALCITONINA, dosagem quantitativa, pelo método de ELFA.

Quantidade
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1.800

OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 10 (Itens 167 a 180):
a.

b.

c.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes deste lote deverão ser cedidos em sistema de comodato
nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL) para
realização de controle e calibração
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir as seguintes especificações mínimas:
i. Trabalhar com o método ELFA;
ii. Identificação de amostras através de leitor de código de barras;
iii. No-Break e impressora de alta performance para impressão dos resultados, incluindo papel, fitas e/ou
cartuchos para impressão;
iv. micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro (μL)

Testes Manuais – Itens 181 a 222 – NÃO compõem lote (Itens individuais)
Item
181

Código SIASG
BR0043184/0001

Descrição
VDRL, teste de floculação não treponêmico para diagnóstico da

Quantidade
3.100
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182

BR0043184/0001

183

BR0043184/0001

184

BR0043184/0001

185

BR0043184/0001

186

BR0043184/0001

187

BR0043184/0001

188

BR0043184/0001

189
190

BR0043184/0001
BR0043184/0001

191

BR0043184/0001

192

BR0043184/0001

193

BR0043184/0001

194

BR0043184/0001

195

BR0043184/0001

196

BR0043184/0001

197

BR0043184/0001

198
199
200
201
202
203

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

sífilis, por meio de reaginas no soro, plasma ou LCR.
DENGUE – ANTICORPOS, teste rápido para detecção de anticorpos do vírus da dengue. Metodologia de imunocromatografia e
controle individual na própria tira. Sensibilidade superior a 90 %
e especificidade de 100%. Resultado em menos de 20 minutos.
DENGUE - ANTÍGENOS, teste rápido imunocromatográfico para
detecção de antígeno NS1, em soro, plasma ou sangue total.
DENGUE – ANTÍGENOS + ANTICORPOS, kit rápido imunocromatográfico, para dupla detecção, no mesmo kit, de
antígeno NS1 e anticorpos IGG e IGM.
HIV – WESTERN BLOT, teste completo acompanhado dos controles positivos e negativo para detecção qualitativa de anticorpos ANTI-HIV 01 e 02, utilizando o princípio ELISA indireto em tira de
nitrocelulose contendo antígenos virais específicos para HIV-01 e
HIV 02 na mesma tira.
SANGUE OCULTO, kit para teste qualitativo, método imunocromatográfico. Teste sem dieta.
ROTAVÍRUS E ADENOVÍRUS, identificação simultânea no
mesmo kit, teste qualitativo de aglutinação rápida, método imunocromatográfico.
FAN MANUAL, anticorpo anti-nuclear hep-2, teste completo para
detecção qualitativa e/ou semi quantitativa de anticorpos
anti-nucleares por imunofluorescência indireta usando células de cultura de tecido hep-2 como substrato. Kit composto de controle positivo padrão homogêneo proto para uso; controle negativo pronto para
uso; lâminas com pelo menos 10 (dez) testes cada, dispostas em biochips contendo células hep-2; lamínulas; tween 20; pó para preparo de
tampão PBS pH 7,2; glicerina tamponada pH 8,4 pronta para uso e
conjugado anti IgG humana marcada com fluoresceína pronto para
uso.
COLETOR URINA KIT, COM FRASCO E TUBO
COLETOR COM PÁ, não estéril, individual, 50 a 60mililitros (ml)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 3 L
(Caixa com 10 unidades)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 7L
(Caixa com 10 unidades)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 20 L
(Caixa com 10 unidades)
LAMINA FOSCA LAPIDADA 26 X 76 – caixa com 50 lâminas
(unidade = caixa)
LAMINA LISA LAPIDADA 26 X 76 – caixa com 50 lâminas
(unidade = caixa)
LAMINULA 24 X 32 MM - caixa com 100 lamínulas (unidade =
caixa)
LAMÍNULA 22 X 22 MM - caixa com 100 lamínulas (unidade =
caixa)
LAMINA PARA SEDIMENTAÇÃO URINÁRIA M/K-CELL
ÓLEO IMERSÃO IR (40C), frasco com 100 ml
DEXTROSE 50, para curva glicêmica, frasco com 200 ml
DEXTROSE 75, para curva glicêmica, frasco com 300 ml
MICROTUBO TIPO EPPENDORF - 1,5 ΜL
PONTEIRA UNIVERSAL 200 – 1000 UL

3.100

3.100
3.100

150

2.400
2.400

600

24.000
18.600
25
25
25
300
300
150
150
20
06
400
800
2.000
3.800
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204
205
206
207
208
209
210

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

211

BR0043184/0001

212

BR0043184/0001

213

BR0043184/0001

214

BR0043184/0001

215

BR0043184/0001

216
217
218
219
220
221
222

BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001
BR0043184/0001

PONTEIRA UNIVERSAL 0 – 200 UL
PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 5 ΜL – 1/10
PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 2 ΜL - 1/100
PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 10 ΜL - 1/10
PIPETADOR DE BORRACHA (PÊRA) COM 3 VIAS
COPO SEDIMENTAÇÃO 200 (ΜL)
ALMOTOLIA (PISSETA) 500 (ΜL) COR NATURAL BICO RETO
ALMOTOLIA (PISSETA) 500 (ΜL) COR NATURAL BICO
CURVO
ALMOTOLIA (PISSETA) 250 (ΜL) COR NATURAL BICO RETO
ALMOTOLIA (PISSETA) 250 (ΜL) COR NATURAL BICO
CURVO
SUPORTE DE ARAME REVESTIDO EM PVC PARA 72 TUBOS
20 MM
SUPORTE DE ARAME REVESTIDO EM PVC PARA 60 TUBOS
25 MM
SORO ANTI A FRASCO COM 10 ΜL
SORO ANTI B FRASCO COM 10 ΜL
SORO ANTI AB (O) FRASCO COM 10 ΜL
SORO ANTI RHO (D) 85% FRASCO COM 10 ΜL
SORO COOMBS (ANTI IGG) FRASCO COM 10 ΜL
CONTROLE RH FRASCO COM 10 ΜL
ALBUMINA BOVINA A 22% - FRASCO COM 10 ΜL

3.800
12
12
12
06
19
06
06
06
06
03
04
09
09
09
06
06
06
09

OBSERVAÇÕES PARA OS itens 181 a 222 (NÃO compõem lote, itens individuais):
a.

b.

Os equipamentos e acessórios necessários para a realização dos testes dos itens acima deverão ser cedidos em sistema de
comodato nos termos do contrato anexo ao edital, inclusive as micropipetas nos volumes de 100,200, 500 e 1000 microlitro
(μL) para realização de controle e calibração;
O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, demais reativos e consumíveis necessários para
a realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados.
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ANEXO B
Minuta do Contrato de Comodato de Equipamento

Pelo presente instrumento de contrato de comodato, a _(empresa comodante)___, inscrita no CNPJ sob o nº
___________________________ e inscrita na Inscrição Estadual nº ______________________, com sede em
_____________________, neste ato representada legalmente por ______________________, C.I. nº _____________________,
CPF nº _________________, (estado civil) , (profissão) , residente em ________________, denominada simplesmente
COMODANTE e a Polícia Militar do Distrito Federal, Órgão do Governo do Distrito Federal inscrito no CNPJ sob o nº
_____________________, estabelecida no SAISO, Área Especial 4, Setor Policial, s/n - Asa Sul, Brasília - DF, 70610-212, neste
ato representada pelo ______________________, Ordenador de Despesas e Diretor, portador de CPF Nº ______________,
denominada COMODATÁRIA, resolvem celebrar o presente Contrato, vinculado ao processo de licitação nº _____________,
sendo que as contratantes se vinculam às disposições legais da Lei nº 8.666/93, cujas cláusulas e condições são as seguintes:
I – DO OBJETO
Este contrato tem por objeto o COMODATO do equipamento ___(especificar detalhadamente os equipamentos para cada item ou
grupo, de forma completa e com todos os acessórios)___, em conformidade com o Edital de Licitação, Termo de Referência e
proposta da contratada, que o integram.
II – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODANTE
Constitui obrigação da COMODANTE a instalação dos equipamentos dados em Comodato, bem como prestar, a partir da data de
assinatura desse Contrato, o serviço de Assistência Técnica, de acordo com os itens abaixo:
1) A COMODANTE instalará os Equipamentos no local indicado pela COMODATÁRIA no prazo máximo de 20 (vinte) dias
contados a partir da data de assinatura desse instrumento. O local deverá atender a todas as recomendações técnicas indicadas pela
COMODANTE, assim como aos parâmetros essenciais para o bom funcionamento dos Equipamentos, tais como: temperatura do
local, umidade relativa do ar, estabilização elétrica e quaisquer outros itens recomendados pelo COMODANTE e/ou fabricante do
Equipamento;

2) Os equipamentos devem ser novos (sem utilização prévia) ou com no máximo 05 (cinco anos) anos de utilização, devendo
haver comprovação por meio de Nota Fiscal do Fabricante do equipamento e/ou documento emitido pelo fabricante para
comprovação das informações a constar número de série, data de fabricação, data de registro, a ser apresentado no momento da
habilitação do processo licitatório.
3) Os equipamentos devem i n c l u i r m é t o d o d e i m p r e s s ã o , i n c l u s i v e c o m f o r n e c i m e n t o d e p a p e l , c a r t u c h o s ,
fitas ou toners necessários para seu funcionamento, cujo fornecimento e reposição fica a cargo da
COMODANTE.
4) Caso o local de instalação não atenda aos parâmetros essenciais para o bom funcionamento do Equipamento, a COMODANTE
realizará todas as alterações que deverão ser feitas no local de instalação, às suas expensas. Ao final do processo de instalação do
equipamento, a ser cedido em regime de comodato, a comodante deverá fornecer ao fiscal do contrato um laudo declarando que
realizou todo o processo de adaptação/instalação do equipamento e de que as mesmas encontram-se em perfeitas condições para o
completo e adequado funcionamento do equipamento.
5) Deverá a COMODATÁRIA utilizar os equipamentos em Comodato exclusivamente em seu estabelecimento, em caso de
mudança, comunicar à COMODANTE o novo local para seu exame, concordância e providências para instalação, correndo por
conta da COMODATÁRIA apenas as despesas de transporte e instalações que se fizerem necessárias, nos termos do item anterior.
6) A COMODANTE obriga-se a reparar e/ou substituir os equipamentos ou peças objeto do presente Contrato, em caso de
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verificação de algum defeito em seu funcionamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo atender o chamado, disponibilizando
profissional para analisar o Equipamento, em no máximo 4 (quatro) horas, a partir da notificação por fax, telefone fixo, celular ou
correio eletrônico; gratuitamente, desde que não ocasionado por culpa da COMODATÁRIA. Deverá ser disponibilizado e
computado um equipamento em “Back up”, nas mesmas condições e características do original, em caso de impossibilidade de
funcionamento do equipamento em uso;
7) A COMODANTE, obriga-se a prestar assistência técnica, especializada, para a manutenção dos equipamentos durante o período
comodatado, incluindo reposição de peças, nos termos do item anterior. Destarte, de modo a cumprir os itens 4 e 5 do presente
contrato, subentende-se que a COMODANTE deva possuir assistência técnica e científica no Distrito Federal.
8) A COMODANTE assume o ônus fiscal, licença ou permissão oriunda desse contrato.
9) O custo da assistência técnica a ser prestada pela COMODANTE será arcado por esta, salvo nos casos em que o dano a ser
reparado seja decorrente do manuseio inadequado dos Equipamentos, ocasião em que a COMODANTE repassará à
COMODATÁRIA os custos envolvidos na reparação dos Equipamentos.
10) A COMODANTE obriga-se a manter contrato de seguro, com empresa do ramo, dos Equipamentos objeto deste Contrato.
11) Fornecer, sem qualquer ônus, ao pessoal designado pela COMODATÁRIA, programa de treinamento conforme determinado
no Edital de Pregão Nr ______________.
12) Cumprir os prazos estipulados;
13) Arcar com a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus empregados na execução dos
serviços;
14) Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, bem como, devidamente
uniformizados e munidos de equipamentos necessários ao desempenho eficiente dos serviços, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
15) Refazer, no prazo estipulado e às suas expensas, os serviços prestados em desacordo com as especificações contidas no termo
de referência;
16) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, fiscal e comercial, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica;
17) Executar os serviços descritos no objeto deste instrumento, em estrita observância às normas técnicas existentes e de acordo
com as condições estabelecidas no edital e no termo de referência;
18) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços;
19) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da
COMODATÁRIA.
20) Cumprir todas as demais exigências estabelecidas no Edital de Pregão Nr _________ e seus anexos.
21) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.
22) Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho e responsabilizar-se pelo cumprimento.
III – DA EXCLUSIVIDADE
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A COMODATÁRIA somente utilizará nos Equipamentos os insumos e demais produtos fornecidos pela COMODANTE.
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA
Constituem obrigações da COMODATÁRIA:
1) Indicar o local onde será instalado o equipamento ora dado em Comodato.
2) Confiar sempre à COMODANTE todo e qualquer serviço de reparo e assistência técnica ao equipamento ora dado em
Comodato.
3) Defender os direitos de propriedade da COMODANTE sobre o equipamento objeto do presente instrumento.
4) Guardar e conservar em perfeitas condições de uso, asseio e segurança o equipamento em Comodato.
5) Não efetuar quaisquer modificações ou transformações no Equipamento, sem prévia autorização, por escrito, da
COMODANTE.
6) Não transferir, sublocar, nem sub-rogar o equipamento, os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, quer total ou
parcialmente.
7) Comunicar à COMODANTE, num prazo não superior a 03 (três) dias, toda e qualquer tentativa de violação, por parte de
terceiros, dos direitos de propriedade da COMODANTE sobre o equipamento.
8) Designar funcionários para serem treinados pela COMODANTE, como operadores do Equipamento dado em Comodato,
cabendo somente a eles sua manipulação e preparo para uso diário do serviço.
9) Cumprir todas as recomendações que venham a ser feitas pela COMODANTE, em qualquer época, quanto à instalação e
manutenção do Equipamento.
10) Para fins de responsabilidade sobre o Equipamento, as partes fixam seu valor em R$ ________ ( __________ ) nesta data,
prevalecendo esse valor no caso de imputação de responsabilidade por perda total do Equipamento, mantida a depreciação anual
da Lei.
11) A COMODATÁRIA permitirá o acesso do pessoal autorizado pela COMODANTE, para inspeção e/ou reparo do equipamento,
previamente ajustado entre as partes.
12) Identificar o Equipamento como sendo de propriedade da COMODANTE.
13) Cumprir as condições acordadas no presente Contrato.
14) Exigir o regular cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas pela COMODANTE.
V – DO FORNECIMENTO DOS INSUMOS
1) A COMODATÁRIA utilizará, exclusivamente junto com os equipamentos, somente os insumos fornecidos pela COMODANTE,
nas condições especificadas a seguir:
2) Os materiais serão fornecidos através de pedidos, formalizados via Nota de Empenho, nos termos do Pregão _____________.
de ___ de __________ de 2016.
3) A COMODANTE fica obrigada a fornecer insumos (reagentes, calibradores e controles) somente da mesma marca do
equipamento cedido para realização do exame.
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VI – DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato de COMODATO coincidirá com a da Ata de Registro de Preços, iniciando-se com a sua assinatura pelas
partes contratantes e findando-se com término da vigência da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Nr
_________________.
VII – DA RESCISÃO
O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e neste
Contrato constitui-se em causa para a sua rescisão, sem prejuízo da aplicação concomitante de todo o disposto nos art. 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93.
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) A COMODANTE reserva-se o direito de inspecionar o Equipamento e seu funcionamento no estabelecimento da
COMODATÁRIA, quando entender conveniente, porém, dentro do horário normal de trabalho.
2) Qualquer alteração ao presente contrato somente será válida e exigível quando formalizada por escrito e assinada pelas partes,
juntamente com duas testemunhas.
3) Este contrato obriga, em todos os seus termos, as partes e seus sucessores, a qualquer título.
As partes elegem o foro da Justiça do Distrito Federal - DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas no presente
contrato, com renúncia a qualquer outro foro, geral ou especial, privilegiado ou não.
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que sejam produzidos todos os devidos e legais efeitos.
Brasilia, _____ de _____________ de 2016.

COMODANTE

_______________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMODATÁRIA

_____________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ______
Diretor e Ordenador de Despesas do DSAP - PMDF

TESTEMUNHAS

1) _______________________
2) _______________________
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ANEXO C
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
A
Polícia Militar do Distrito Federal
Ref.: Pregão nº ___/20___.

Declaramos que, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ______/_____, eu,
______________________________________________________, portador(a) da CI/RG nº _______________________ e do
CPF
nº
_____________________,
Responsável
da
Empresa
______________,
estabelecida
no
(a)
________________________________, como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareci ao Centro
Médico da Polícia Militar do Distrito Federal e vistoriei os locais onde serão instalados os objetos da licitação em apreço, tomando
plena ciência das condições e graus de dificuldades existentes e das obrigações impostas pelos termos do contrato de comodato.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico da empresa)

Visto:

___________________________
Policial Militar designado

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO II
A_____________________________________________, por meio de seu representante legal, vem apresentar proposta de preços para o Pregão Eletrônico nº 02/2016 –
PMDF, conforme abaixo:

GRUPO

-

Item

Descrição

Qnt.

Valor máximo Unitário
R$

1

HEMOGRAMA COMPLETO, totalmente automatizado, inclusas avaliações de contagem
total de leucócitos (WBC), contagem total de eritrócitos (RBC), hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular médio (MCV), hemoglobina corpuscular média (MCH),
concentração de hemoglobina corpuscular (MCHC), índice de RDW; leitura especifica de
linhagens de leucócitos de pelo menos 5 tipos; série plaquetária com contagem e avaliação de
índices de MPV, PDW e PCT. Os equipamentos e acessórios necessários para sua realização
deverão ser cedidos em sistema de comodato nos termos do contrato anexo ao edital. O valor
do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas, soluções de
lavagem, cubetas de reação, demais reativos e consumíveis necessários para a realização
diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas
necessárias para o correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo
de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do estipulado no contrato de
comodato.

49.000

5,09
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2

TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP), reagente para determinação do
tempo e atividade de protrombina com INR, em plasma humano, em equipamento totalmente
automatizado.

3.500

4,23

3

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA (TTPA), a base de cefalina de cérebro de coelho com ácido elágico como ativador solúvel e acompanhado de solução de Cloreto
de Cálcio em aparelho automatizado.

3.500

4,23

4

FIBRINOGÊNIO, determinação quantitativa em plasma humano, em aparelho automatizado.

2.000

7,93

5

6

VALOR TOTAL PARA O GRUPO I
VHS, teste para determinação de velocidade de hemossedimentação do sangue em amostras
de sangue total, totalmente automatizado. Os equipamentos e acessórios necessários para sua
realização deverão ser cedidos em sistema de comodato nos termos do contrato anexo ao
edital. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas,
soluções de lavagem, cubetas de reação, demais reativos e consumíveis necessários para a
realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções
preventivas necessárias para o correto funcionamento do equipamento e para a realização do
quantitativo de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem
seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do estipulado
no contrato de comodato.
URINA TIPO I – EXAME COMPLETO, compreendendo a análise físico-química das
substâncias encontradas, bem como a análise de sedimentoscopia de todos os elementos
figurados capazes de serem detectados e identificados, em sistema totalmente automatizado.
Os equipamentos e acessórios necessários para sua realização deverão ser cedidos em sistema de comodato nos termos do contrato anexo ao edital. O valor do teste deve incluir o
conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas, soluções de lavagem, cubetas de
reação, demais reativos e consumíveis necessários para a realização diária dos testes, das
calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções preventivas necessárias para o
correto funcionamento do equipamento e para a realização do quantitativo de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem seguir especificações mínimas

R$

2.000

10,60

24.000

11,52
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constantes nas observações para o item, além do estipulado no contrato de comodato.
7
8
9
10
11
GRUPO II

12
13
14
15
16
17

18
19

HBsAg, antígeno de superfície da hepatite B, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
HBsAg CONFIRMATÓRIO, confirmação do resultado de presença de anígeno de superfície
da hepatite B pelo método de quimioluminescência (ChLIA), por meio de neutralização
específica do anticorpo.
ANTI-HBs, anticorpo anti antígeno s da hepatite B, pelo método de quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
HBeAg, antígeno da hepatite B, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI-HBe, anticorpo anti antígeno e da hepatite B, pelo método de quimioluminescência,
eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HBc IgG, anticorpo anti antígeno core da hepatite B da classe IgG, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HBc IgM, anticorpo anti antígeno core da hepatite B da classe IgM, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HCV, anticorpo anti antígeno da hepatite C das classes IgG e IgM, pelo método de
quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HAV IgG, anticorpo anti antígeno da hepatite A da classe IgG, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI HAV IgM, anticorpo anti antígeno da hepatite A da classe IgM, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
CITOMEGALOVÍRUS IgG, para a determinação qualitativa de anticorpos anticitomegalovírus da classe IgG, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
CITOMEGALOVÍRUS IgM, para a determinação qualitativa de anticorpos anticitomegalovírus da classe IgM, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
TOXOPLASMOSE IgG, para a determinação qualitativa de anticorpos anti-toxoplasmose
da classe IgG, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame

5.500

14,30

5.500

17,63

5.500

15,96

5.500

16,63

5.500

16,63

5.500

15,96

5.500

15,96

6.500

19,96

3.100

17,96

3.100

18,30

2.000

16,63

2.000

18,13

2.000

16,96
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20
21
22
23

GRUPO III

24

automatizado.
TOXOPLASMOSE IgM, para a determinação qualitativa de anticorpos anti-toxoplasmose
da classe IgM, pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame
automatizado.
RUBÉOLA IgG, para a determinação qualitativa de anticorpos anti-rubéola da classe IgG,
pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
RUBÉOLA IgM, para a determinação qualitativa de anticorpos anti-rubéola da classe IgM,
pelo método de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI-HIV I E II, anticorpos anti vírus da imunodeficiência humana tipos I e II, pelo método
de quimioluminescência, eletroquimioluminescência, em exame automatizado.
ANTI-SIFILIS, anticorpos anti Treponema pallidum totais (IgG e IgM).
VALOR TOTAL PARA O GRUPO II

2.000

16,96

2.000

16,60

2.000

16,83

5.500

16,96

6.000

16,01
R$

25

MIOGLOBINA, pelo método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA,
totalmente automatizado.

1.500

20,96

26

CKMB, para determinação quantitativa da creatinofosfoquinase massa pelo método de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA, totalmente automatizado.

1.700

20,96

27

TROPONINA, determinação quantitativa da troponina T ou I sérica, pelo método de
quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA, totalmente automatizado.

1.500

20,96

28

BNP, determinação quantitativa de NT PRO BNP ou BNP, pelo método
de quimioluminescencia, eletroquimioluminescencia, FPIA, totalmente automatizado.

1.500

88,00
R$

VALOR TOTAL PARA O GRUPO III

-

29

HbA1C, teste para determinação de hemoglobina glicada, utilizando cromatografia líquida de
alta performance (HPLC) por troca iônica. Os equipamentos e acessórios necessários para
sua realização deverão ser cedidos em sistema de comodato nos termos do contrato anexo ao
edital. O valor do teste deve incluir o conjunto de reagentes, calibradores, controles, colunas,
soluções de lavagem, cubetas de reação, demais reativos e consumíveis necessários para a
realização diária dos testes, das calibrações e de todas as rotinas de lavagens e manutenções
preventivas necessárias para o correto funcionamento do equipamento e para a realização do

3.800
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GRUPO IV

quantitativo de testes solicitados. Os equipamentos a serem cedidos em comodato devem
seguir especificações mínimas constantes nas observações para o item, além do estipulado
no contrato de comodato.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ÁCIDO FÓLICO
CORTISOL
INSULINA
VITAMINA B12
VITAMINA D
DHEA-S
LH
FERRITINA
FSH
ESTRADIOL
PROLACTINA
PROGESTERONA
TESTOSTERONA
SHBG - globulina transportadora de hormônios sexuais
BETA-HCG
T3 TOTAL
T3 LIVRE
T4 TOTAL
T4 LIVRE
TSH ultrassensível, de no mínimo terceira geração
ANTI-TPO
ANTI-TIREOGLOBULINA
CEA - antígeno carcinoenbriogênico
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
ALFA-FETOPROTEÍNA

6.000
6.000
3.700
5.500
6.800
1.800
4.900
7.400
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
3.100
6.200
4.900
4.300
6.800
9.300
10.600
6.800
4.900
4.000
4.600
3.700
4.600
1.500
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13,46
11,75
10,83
14,20
24,63
12,46
10,36
12,43
10,73
11,58
10,16
10,36
10,70
16,36
10,86
6,73
6,73
6,73
6,73
6,73
13,96
13,96
16,63
18,63
18,63
18,63
14,43
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GRUPO
V

59
60
61
62

GRUPO VI

63
64
68
66
67
68
69
70
71
72
73
74

GRUPO VII

57
58

75
76
77
78
79
80
81
82
83

PSA TOTAL
PSA LIVRE

15.000
6.000

VALOR TOTAL PARA O GRUPO IV
GH
IGF-1
PEPTIDEO C
ANDROSTENEDIONA
VALOR TOTAL PARA O GRUPO V
ÁCIDO VALPROICO
FENITOÍNA
CARBAMAZEPINA
FENOBARBITAL
DIGOXINA
BENZODIAZEPÍNICOS
BARBITÚRICOS
OPIÁCEOS (METADONA)
MACONHA (THC)
COCAÍNA
ANFETAMINAS
ETANOL
VALOR TOTAL PARA O GRUPO VI
ÁCIDO ÚRICO
ALBUMINA
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
AMILASE CINÉTICA UV
APOLIPROTEÍNA A
APOLIPROTEÍNA B
ASLO
BILIRRUBINA DIRETA
BILIRRUBINA TOTAL

R$
2.400
2.400
1.500
1.100

17,76
30,83
30,83
32,16
R$

600
600
600
600
600
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
31,83
21,95
R$

12.000
2.400
1.500
2.700
1.200
900
700
5.500
5.500
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

CÁLCIO
COLESTEROL TOTAL
COLESTEROL HDL, sem precipitação.
COLESTERO LDL, método direto.
COMPLEMENTO C3
COMPLEMENTO C4
CREATININA JAFFE
FATOR REUMATÓIDE
FERRO SÉRICO IBC
FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA
FOSFATASE ALCALINA
FOSFATO (FÓSFORO)
FRUTOSAMINA
GAMA GT
GLICOSE ENZIMÁTICA
IGA
IGG
IGM
LACTATO
LIPASE
LDH (desidrogenase lática)
MAGNÉSIO
MICROALBUMINÚRIA
PCR ULTRA SENSÍVEL (PCR US)
PROTEÍNAS TOTAIS
PROTEÍNAS URINÁRIAS
TGP / ALT (transaminase alanina amino transferase)
TGO / AST (transaminase aspartato amino transferase)
TRANSFERRINA
TRIGLICERÍDEOS

3.700
15.500
15.500
15.500
1.100
1.100
18.000
4.900
4.300
1.800
4.000
1.800
1.800
12.000
21.500
1.200
1.200
1.200
600
3.700
2.700
3.700
1.200
3.700
3.700
600
12.000
12.000
1.500
18.000
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1,63
1,63
3,46
3,16
10,96
10,96
1,63
10,53
1,63
1,76
1,63
1,63
2,95
1,63
1,63
10,96
10,96
10,96
3,93
2,30
2,10
1,76
11,63
12,23
1,76
2,06
1,50
1,76
11,63
2,30
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114
115

GRUPO VIII

116

SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO
URÉIA
VALOR TOTAL PARA O GRUPO VII
AGULHA 25 X 07 (22G), hipodérmica, descartável, a vácuo, estéril, em aço inoxidável,
com duas pontas em bisel trifacetado, sendo uma das pontas com proteção de borracha retrátil e proteção de plástico em ambas as pontas.

18.000
18.000

2,10
1,76
R$

10.000

1,08

117

AGULHA 25 X 08 (21G), para coleta de sangue à vácuo, estéril, com duas pontas em bisel
trifacetado, sendo uma das pontas com proteção em ambas as pontas e dispositivo para visualização do sangue.

15.000

1,07

118

ADAPTADOR PADRÃO PARA AGULHA, Adaptador para agulha de coleta, para coleta
múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor.

900

1,02

119

ESCALPE 21G (19 - cor verde), com asas de plástico flexível, para coleta de sangue com
dispositivo de segurança (vácuo/aspiração), com bico luer, adaptador luer e adaptador padrão, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento.

20.000

4,07

120

ESCALPES 23G (19 x 0,6 - cor azul), para coleta de sangue com dispositivo de segurança
(vácuo/aspiração), com bico luer, cânula de 190 mm, estéril, embalado individualmente.

20.000

4,01

121

TUBO TAMPA ROXA - COM EDTA, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com
capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm de altura, tampa com plástico protetor.

37.000

1,15

122

TUBO TAMPA ROXA PEDIÁTRICO - COM EDTA, para coleta de sangue a vácuo, com
anticoagulante EDTA sódico, descartável, tampa plástica protetora, capacidade de 1 a
2 ml.

12.000

1,27

123

TUBO TAMPA ROXA PARA MICROCOLETA - COM EDTA, dimensões aproximadas
de 11 x 40 mm, para coleta de sangue, descartável, tampa plástica protetora, capacidade
para 0,5 a 1,0 ml..

300

2,24

124

TUBO TAMPA AMARELA – 16 x 100, para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho
16 x 100 mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume
de 8 a 10 ml, com tampa de borracha siliconada e capa protetora na cor amarela.

24500

1,58
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125

TUBO TAMPA AMARELA – 13 x 100, para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho
13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume
de 5 ml, com tampa de borracha siliconada e capa protetora na cor amarela.

24.500

1,36

126

TUBO TAMPA AMARELA PEDIÁTRICO, para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume de 2 a 3,5 ml, com tampa de borracha siliconada e capa protetora na cor amarela.

3.000

1,38

127

TUBO TAMPA VERDE - COM HEPARINA, a vácuo, descartável, para coleta de sangue,
com capacidade de 3 a 5 ml, com anticoagulante heparina sódica, 7,5 cm de altura, tampa
com plástico protetor.

9.000

1,22

128

TUBO TAMPA CINZA - COM FLUORETO DE SÓDIO, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm de altura, tampa com plástico protetor
total.

9.000

1,33

129

TUBO TAMPA CINZA PEDIÁTRICO - COM FLUORETO DE SÓDIO, a vácuo, descartável, para coleta de sangue, com capacidade de 1 a 2,5 ml, tampa com plástico protetor.

3.000

1,44

130

TUBO TAMPA AZUL - COM CITRATO DE SÓDIO, a vácuo, descartável, para coleta
de sangue, com capacidade de 3 a 5 ml, 7,5 cm de altura, tampa com plástico protetor.

9.000

1,35

131

TUBO TAMPA AZUL PEDIÁTRICO - COM CITRATO DE SÓDIO, para coleta de sangue a vácuo, descartável, tampa plástica protetora, capacidade de 1 a 2,5 ml.

3.000

1,40

300

2,23

30.000
20.000
1.500
31
12

0,32
0,32
0,32
71,60
70,60

132
133
134
135
136
137

TUBO TAMPA AZUL PARA MICROCOLETA - COM CITRATO DE SÓDIO, dimensões aproximadas de 11 x 40 mm, para coleta de sangue, descartável, tampa plástica protetora, capacidade para 0,5 a 1,0 ml..
BANDAGEM REDONDA, adesiva, para uso como curativo após a coleta.
BANDAGEM REDONDA PEDIÁTRICA, adesiva, para uso como curativo após a coleta.
ÁLCOOL SWAB em embalagens individuais
TORNIQUETE para adultos, em poliéster e lycra, com sistema de autotrava
TORNIQUETE INFANTIL, em poliéster e lycra, com sistema de autotrava

R$

VALOR TOTAL PARA O GRUPO VIII
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

IGE TOTAL
IgE contra PAINEL – POEIRA DOMÉSTICA (HX2)
IgE contra ACARUS SIRO (D70)
IgE contra BLOMIA TROPICALIS (D201)
IgE contra PAINEL – FUNGOS E LEVEDURAS (MX2)
IgE contra PAINEL – GRAMÍNEAS (GX2)
IgE contra BARATA (I6)
IgE contra CASPA DE CACHORRO (E5)
IgE contra CASPA DE GATO (E1)
IgE contra MOSQUITO (I71)
IgE contra PICADA DE ABELHA (I1)
IgE contra LEITE (F2)
IgE contra ALFA LACTOALBUMINA (F76)
IgE contra BETA LACTOALBUMINA (F77)
IgE contra CASEÍNA (F78)
IgE contra CLARA DE OVO (F1)
IgE contra GEMA DE OVO (F75)
IgE contra OVOMUCÓIDE (F233)
IgE contra OVALBUMINA (F232)
IgE contra AMENDOIM (F13)
IgE contra PAINEL - OLEAGINOSAS (FX1)
IgE contra CACAU (F93)
IgE contra GLUTEN (F79)
IgE contra CAMARÃO (F24)
IgE contra TRIGO (F11)
IgE contra SOJA (F14)
IgE contra LÁTEX (K82)
IgE contra PENICILINA G (C1)
IgE contra AMOXICILINA (C6)

1.200
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
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44,16
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R$

GRUPO X

VALOR TOTAL PARA O GRUPO IX
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

TOXOPLASMOSE IGM, pelo método de ELFA.
TOXOPLASMOSE IGG, pelo método de ELFA.
RUBÉOLA IGM, pelo método de ELFA.
RUBÉOLA IGG, pelo método de ELFA.
CITOMEGALOVÍRUS IGM, pelo método de ELFA.
CITOMEGALOVÍRUS IGG, pelo método de ELFA.
ANTI-HCV, determinação do HCV total, pelo método de ELFA.
ANTI HIV DUO DE QUARTA GERAÇÃO, com detecção simultânea também de antígenos, pelo método de ELFA.
D-DIMERO, dosagem quantitativa pelo método de ELFA.
CK MB MASSA, dosagem quantitativa pelo método de
ELFA.
TROPONINA I, dosagem quantitativa de pelo método de ELFA.
MIOGLOBINA, dosagem quantitativa, pelo método de ELFA.
NT PRO BNP, dosagem quantitativa pelo método de ELFA.
PROCALCITONINA, dosagem quantitativa, pelo método de ELFA.

600
600
600
600
600
600
600

20,33
20,33
32,66
20,33
32,66
20,33
20,33

600

27,66

600
600
600
600
600
1.800

85,00
25,83
25,83
25,83
122,83
117,50
R$

VALOR TOTAL PARA O GRUPO X
-

181

182
-

183

184

VDRL, teste de floculação não treponêmico para diagnóstico da sífilis, por meio de reaginas
no soro, plasma ou LCR.
DENGUE – ANTICORPOS, teste rápido para detecção de anticorpos do vírus da dengue. Metodologia de imunocromatografia e controle individual na própria tira. Sensib ilidade superior a 90 % e especificidade de 100%. Resultado em menos de 20 minutos.
DENGUE - ANTÍGENOS, teste rápido imunocromatográfico para detecção de antígeno
NS1, em soro, plasma ou sangue total.
DENGUE – ANTÍGENOS + ANTICORPOS, kit rápido imunocromatográfico, para dupla
detecção, no mesmo kit, de
antígeno NS1 e anticorpos IGG e IGM.

3.100

0,19

3.100

18,87

3.100

35,77

3.100

45,22
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185
-

186
187

-

188

-

189
190
191
192
193

HIV – WESTERN BLOT, teste completo acompanhado dos controles positivos e negativo
para detecção qualitativa de anticorpos ANTI-HIV 01 e 02, utilizando o princípio ELISA
indireto em tira de nitrocelulose contendo antígenos virais específicos para HIV-01 e HIV
02 na mesma tira.
SANGUE OCULTO, kit para teste qualitativo, método imunocromatográfico. Teste sem
dieta.
ROTAVÍRUS E ADENOVÍRUS, identificação simultânea no mesmo kit, teste qualitativo
de aglutinação rápida, método imunocromatográfico.
FAN MANUAL, anticorpo anti-nuclear hep-2, teste completo para detecção qualitativa e/ou
semi quantitativa de anticorpos
anti-nucleares por imunofluorescência indireta usando células de cultura de tecido hep-2 como
substrato. Kit composto de controle positivo padrão homogêneo proto para uso; controle negativo pronto para uso; lâminas com pelo menos 10 (dez) testes cada, dispostas em biochips
contendo células hep-2; lamínulas; tween 20; pó para preparo de tampão PBS pH 7,2; glicerina tamponada pH 8,4 pronta para uso e conjugado anti IgG humana marcada com fluoresceína
pronto para uso.
COLETOR URINA KIT, COM FRASCO E TUBO
COLETOR COM PÁ, não estéril, individual, 50 a 60mililitros (ml)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 3 L
(Caixa com 10 unidades)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 7L
(Caixa com 10 unidades)
COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE 20 L
(Caixa com 10 unidades)

150

379,66

2.400

6,32

2.400

21,74

600

10,26

24.000
18.600

0,79
0,40

25

28,26

25

40,63

25

63,83

-

194

LAMINA FOSCA LAPIDADA 26 X 76 – caixa com 50 lâminas (unidade = caixa)

300

5,07

-

195

LAMINA LISA LAPIDADA 26 X 76 – caixa com 50 lâminas (unidade = caixa)

300

4,51

-

196

LAMINULA 24 X 32 MM - caixa com 100 lamínulas (unidade = caixa)

150

4,20

-

197

LAMÍNULA 22 X 22 MM - caixa com 100 lamínulas (unidade = caixa)

150

2,57
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-

198

LAMINA PARA SEDIMENTAÇÃO URINÁRIA M/K-CELL

20

2,15

-

199

ÓLEO IMERSÃO IR (40C), frasco com 100 ml

06

26,66

-

200

DEXTROSE 50, para curva glicêmica, frasco com 200 ml

400

19,33

-

201

DEXTROSE 75, para curva glicêmica, frasco com 300 ml

800

18,33

-

202

MICROTUBO TIPO EPPENDORF - 1,5 ΜL

2.000

0,71

203

PONTEIRA UNIVERSAL 200 – 1000 UL

3.800

0,56

-

204

PONTEIRA UNIVERSAL 0 – 200 UL

3.800

0,62

-

205

PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 5 ΜL – 1/10

12

5,83

-

206

PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 2 ΜL - 1/100

12

-

207

PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA VIDRO 10 ΜL - 1/10

12

5,83

-

208

PIPETADOR DE BORRACHA (PÊRA) COM 3 VIAS

06

20,67

-

209

COPO SEDIMENTAÇÃO 200 (ΜL)

19

33,00

-

210

ALMOTOLIA (PISSETA) 500 (ΜL) COR NATURAL BICO RETO

06

12,33

-

211

ALMOTOLIA (PISSETA) 500 (ΜL) COR NATURAL BICO CURVO

06

-

212

ALMOTOLIA (PISSETA) 250 (ΜL) COR NATURAL BICO RETO

06

12,33

-

213

ALMOTOLIA (PISSETA) 250 (ΜL) COR NATURAL BICO CURVO

06

12,33

-

214

SUPORTE DE ARAME REVESTIDO EM PVC PARA 72 TUBOS 20 MM

03

19,11

-
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-

215

SUPORTE DE ARAME REVESTIDO EM PVC PARA 60 TUBOS 25 MM

04

23,00

-

216

SORO ANTI A FRASCO COM 10 ΜL

09

35,67

-

217

SORO ANTI B FRASCO COM 10 ΜL

09

36,00

-

218

SORO ANTI AB (O) FRASCO COM 10 ΜL

09

42,77

-

219

SORO ANTI RHO (D) 85% FRASCO COM 10 ΜL

06

45,66

220

SORO COOMBS (ANTI IGG) FRASCO COM 10 ΜL

06

45,00

-

221

CONTROLE RH FRASCO COM 10 ΜL

06

36,00

-

222

ALBUMINA BOVINA A 22% - FRASCO COM 10 ΜL

09

40,66

-

Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos da data de realização do certame.
Declaro cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do edital e seus anexos.
Nome da empresa:

Endereço:

Banco/agência/conta:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Local e Data:
[Nome do Representante Legal da empresa] Cargo e Assinatura
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa _______________________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________,
por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em
conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
__________________________________
Local e Data
_________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE
USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________,
por intermédio do seu representante legal Sr. (a) _______ _________________________________________________, portador
(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido,
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido
artigo.
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.
_____________________________
Representante Legal
Cargo
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________,
por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no artigo
2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº
____/2016 – PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.
__________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
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ANEXO VI
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:_____/2016
PROCESSO Nº: 054.002.357/2015
PREGÃO Nº: 02/2016
VALIDADE: ___ (_________) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as
prorrogações possíveis.
Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, na Seção de Procedimentos
Licitatórios - DALF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo,
Brasília-DF– o Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
combinado com a Lei Distrital nº 938/95, Lei Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 36.519/2015 e 33.598/2012 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº________, publicado no DODF nº _____, de ___de ______ de ______, página nº _____ e a
respectiva homologação, conforme fls. ______ do processo nº ____________, RESOLVEM registrar o (s) preço (s) da (s) empresa
(s), CNPJ nº, na (s) quantidade (s) estimada (s), de acordo com a classificação por ela (s) alcançada (s) no (s) item (ns), observadas
as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
Cláusula I - Do Objeto
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº 02/2016, que
passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo
licitante, conforme consta nos autos do processo nº 054.002.357/2015.
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta
Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em Unidades de acordo com suas necessidades.
Cláusula II - Da validade do Registro de Preços
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF.
Cláusula III - Da administração da presente Ata de Registro de Preços
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF.
Cláusula IV – Da Adesão a Ata
4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 36.519/2015, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
desde que devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é assegurada a preferência das
adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.
4.2. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado,
independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a aderir.
Cláusula V – Do Preço, especificação e consumo.
5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especificação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca (s) do (s) produto (s), empresa (s)
e representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na presente ata.
Cláusula VI - Do local e prazo de entrega
6.1. O local de entrega será de acordo com os itens 6 e 7 do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão nº 02/2016), em até
____ (______) dias (conforme item 5 do Termo de Referência), a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho,
e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.
Cláusula VII – Do pagamento
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data
em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)
ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.
7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir
relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:
a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica
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Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011).
7.2.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das
citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e
trabalhista.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
– a multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco
de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas
desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o
processo licitatório no âmbito do DF.
Cláusula VIII – Do contrato
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento,
mediante autorização da PMDF, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital nº 36.519/2015;
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das
seguintes garantias estabelecidas no Edital:
I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;
II – seguro-garantia; ou,
III – fiança bancária.
8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º);
8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos
acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia,
pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil;
8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:
8.2.3.1. Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
8.2.3.2. Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;
8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;
8.2.3.4. Será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida
será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;
8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e facultada a sua substituição
por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº
8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
Cláusula IX – Das condições de Fornecimento
9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF;
9.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de
habilitação exigidas no Edital de Pregão nº 02/2016, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;
9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus resultante de quaisquer
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos,
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obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei,
relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.
Cláusula X – Das penalidades
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº
26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a
aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002.
10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no
Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e
do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas
Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.
Cláusula XI – Dos reajustamentos de Preços
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto
aos fornecedores.
11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o
órgão gerenciador deverá:
11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Cláusula XII – Das condições de recebimento do objeto
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido em conformidade com o descrito no Termo de Referencia, consoante
o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.
12.1.1. Será criada uma comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme
determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Polícia Militar do Distrito Federal reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade
nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;
Cláusula XIII – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:
13.1.2. A (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
13.1.3. A (s) detentora (s) não retira (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua (s)
justificativa (s);
13.1.4. A (s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços,
em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores;
13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da Ata não aceitar reduzi-los;
13.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores.
13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à PMDF, facultada a ela a
aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por
Folha:________________
“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF

Processo: 054.000.002.357/2015
Rubrica:__________ Matr. 72.921/3

G O V E RNO D O DI ST RI TO F ED E RA L
PO LÍ CI A MI LITA R DO DI ST RITO F ED E R AL
DE PA RTA M ENTO D E S AÚ D E E A S SI ST Ê NC I A AO P E S SO A L
EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deveram comunicar imediatamente à PMDF, qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Cláusula XIV – Da autorização para aquisição e emissão da Nota de Empenho
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas Unidades Gestoras do
Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva
emissão da correspondente Nota de Empenho.
Cláusula XV – Das alterações
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata
de Registro de Preços.
Cláusula XVI – Das disposições finais
16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 02/2016 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio
semestral, por item.
16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e
pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai
assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.
Brasília-DF, ____de ________________ de 2016.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002.
Processo nº __________________.
Cláusula Primeira – Das Partes
O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e
________________, doravante denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por
______________, na qualidade de ______________.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da Lei nº
8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e
a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento
A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de _______ nº ___ (fls. ___) e na
Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
Cláusula Quinta – Do Valor
5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______ (_______) ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária:
II – Programa de Trabalho:
III – Natureza da Despesa:
IV – Fonte de Recursos:
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, sob o
evento nº ________, na modalidade ____________.
Cláusula Sétima – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em
parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura.
Cláusula Nona – Da garantia
A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato.
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução
do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº
8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração
de aditamento.
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no
Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista
no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art.
80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados
mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sétima – Do Executor
O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.
Cláusula Décima Nona – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília - DF, _____ de ___________de 2016.
Pelo Distrito Federal:
Pela Contratada:
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