
ESTADO DE MATO GROSSO 
REFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

CNPJ 03.648.54010001-74 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE REQUISITANTE: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de direito público interno, 
com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, no. 2341, no Bairro 
Jardim Eldorado, Diamantino/MT, inscrita no CNPJ sob no 03.648.540/0001-74, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Dr° Manoel Loureiro Neto. 

1. DO OBJETO - 	. 

1.1 O presente ,Termo tem como objeto ,a aquisição de aparelho. Analisador de Imunofluorescente, 
para atender o Laboratório Municipal de Diamantino. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde do 
Município e como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar e 
controlar as ações e serviços de saúde no âmbito municipal, inclusive em relação aos serviços 
complementares, contratados ou convernados 
2.2 A presente aquisição tem por objetivo ofertar a realização de exames Laboratoriais &retainnte 
no Laboratório Municipal de Diamantino, não sendo necessária â Terceirização dos devidos serviços, 
ocasionando assim unia enorme economia para os cofres públicos; 
2.3 Soma-se à argumentação exposta nos parágrafos anteriores, o aumento notório e significativo do 

• número de casos de COVID-19 no Brasil, no Estado de Mato Grosso e em Diamantino, provenientes 
de uma nova variante de vírus no momento atual, assim como o aumento do número de óbitos no 
município nos últimos 30 dias relacionados a esta doenças. 
2.4 Considerando que a aquisição do item é de extrema necessidade e urgência, para que o 
Laboratório Municipal de Análises Clínicas possa realizar os exames de bioquímica e com isso 
contribuir no diagnostico e monitoramento dos pacientes hospitalizados e suspeitos para coronavírus 
Covid-1 9, o que contribui pano monitoramento de um possível agravo da doença, conforme Guia de 
Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde de 05 de agosto de 2020; 
2.5 Diante da decorrência do crescente número de casos da Covid-19 e aumento das doenças 
crônicas advindas do pós COVID-19 e consequente aumento da demanda assistencial sobre o Sistema 
único de Saúde (SUS) faz-se necessária à realizaçio, constante de ees láboratoriais para o auxilio 
no diagnostico dessas. doenças 	.. 	 .. . 	 . 	 . 

2.6 Considerando que hoje o Município terceiriza grande parte dos testes laboratóriais realizados no 
município e os demais pactuados e que a aquisição doequipamento trará grande economia aos cofres 
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públicos, visto que o município já possui laboratório municipal e necessita ape1as de equipamentos e 
reagentes. 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E BASE LEGAL 

3.1 Será determinado pelo setor de compras ou licitação da Secretaria de Administração da prefeitura 
Municipal de Diamantino 

4. PRODUTO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 	 . 

5.1 A CONTRATADA dará plena e total garantia do equipamento fornecido pelo prazo de 12 (doze) 
meses contar da data dá entragae aceite da PREFEITURA, responsabilizando-se, dentro desse prazo, 
por qualquer defeito de fabricação e funcionamento, sem que isso acarrete a cobrança de qualquer 
custo adicional para o município deDiamantinp/MT.. .. ... . 

5.2. No caso de irregularidade ou defeito no equipamento durante o período de garantia, a 
CONTRATADA se obriga aifàfuar a réposiçàõ imediata do elemento defeituoso, sem qualquer ônus 
para a PREFEITURA O prazo para conserto do eqwpaznto durante o penado de garantia será de ate 
05 (cinco) dias corridos, a contar da notifica* teita pela REF EITUËAS 

•5.3. As peças que, põrVentura, tiverem que ser substituídas, deverão ser substituídas por peças novas e 
possuir garantia de, no mínimo 1 (um) ano,a partir de sua entrega. 

5.4. O equipamento fornecido pela CONTRATADA deverá atender às exigências de todas as normas 
vigentes, de acordo com a legislação em vigor.  

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE,  

6.10 CONTRATANTE se responsabilizará pelo fornecimento da requisição e/ou ordem de entrega do 
equipamento a ser fornecido e ainda: 	 .. . 	 . 

a)— Oferecei todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar o objeto 
contratado. 	 . 	. r 	 . 	

. 1 	. 	1 	. 

b) - Respoiísabil.iza-se pela adequação do local de ihstáiaçãõ da equipamento. 
c) - Efetuar o pagamento nas condições e prazo estipulado neste contrato. 
d) - Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, nos termos do art. 
67, da Lei ti0  8.666193.  
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