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PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO
1.1.
Constitui o objeto deste processo a contratação de prestação de serviços de Teste
Laboratorial PCR em tempo real para COVID 19.
2.PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
2.1.A coleta será feita pela contratante ou por quem ela determinar.
2.2.Em cada amostra deverá estar devidamente identificada com os seguintes

dados:
•S Nome Completo do Paciente Sem Abreviações;

^ Data de Nascimento;
^ Documento de Identificação (CPF)
•S Sexo do Paciente;

^ Data e Hora da Coleta ;
^ CRM do Médico Solicitante.

2.3.Realizar os exames laboratoriais ora contratados;
2.4.Usar mão de obra qualificada na execução dos trabalhos, assim como
eventuais materiais e insumos de excelente qualidade, resistência e

durabilidade comprovadas;
2.5.Guardar absoluto sigilo e manter confidencialidade a respeito de todos os
dados e informações pertinentes ao objeto do contrato, obrigando-se por si,
seus representantes, prepostos, empregados e autônomos, sob pena de ser

responsabilizado judicialmente.
2.6.O material coletado será entregue no laboratório.
2.7.Os resultados deverão ser entregues no prazo de 48 horas por e-mail em PDF

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente
o material pertinente e compatível com o objeto desta licitação. O documento
deverá conter o nome, o endereço e o telefone de

contato do(s)

atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao órgão promotor da
licitação manter contato com as empresa(s) atestante(s). Podendo ser exigido
em diligência da proposta melhor classificada, que apresente cópia
autenticada do contrato de fornecimento de materiais ou de prestação de

serviço ou da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram origem ao Atestado.
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Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar
reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que
firmou a declaração. Outras Comprovações.

3.2. Declaração de disponibilidade dos recursos necessários para execução do
objeto - A empresa deverá declarar que dispõe de toda a estrutura e recursos

necessários para execução do objeto deste certame

4.CATÁLOGOS E AMOSTRAS
4.1. Não haverá exigência de amostra.

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRADA
5.1.A empresa contratada obriga-se a cumprir os encargos constantes deste Termo
de Referência e seus Anexos, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos
anexos e da natureza da atividade.
5.2.Os serviços que forem mal executados ou com defeitos deverão ser refeitos

sem custo à CONTRATANTE, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.

6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. O Órgão indicado obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas neste Termo
de Referência e seus anexos.

7.GESTOR DO CONTRATO
7.1. O gestor da presente contratação será a Sr. Thiago Corrêa Mata.

São Caetano do Sul, 17 de março de 2020.

Dra. Regina Maura Zey>ne Grespan
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