
 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N.º 001/2017 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

PROCESSO n.º: 2320310.00427/2016 

OBJETO: REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA (AUTOMAÇÃO DA CIH)  

RECIBO 

 

A Empresa ______________________________________________________________, 

CNPJ n.º ___________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser 

informada de qualquer alteração pelo fax:_______________________,telefone 

__________________, ou e-mail 

_______________________________________________. 

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL/FUNDAÇÃO 

HEMOMINAS, PELO FAX: (31) 3281-5166 OU (31) 3281-3842, PARA 

EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 

 

A Fundação Hemominas não se responsabiliza por comunicações à empresa que não 

encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 

Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no site da Fundação 

Hemominas. 
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1. PREÂMBULO 

1.1 - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – 

Fundação Hemominas - leva ao conhecimento dos interessados que no dia __ de 

___________ de 2017 às __:00 horas em sua sede na Rua Grão Pará, n.º 882, no 5.º 

andar – sala 501 - Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, procederá a abertura da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL nº 001/2017, destinada a aquisição de 

REAGENTES PARA IMUNOHEMATOLOGIA, conforme especificações e quantidades 

contidas neste edital. 

1.2 - Os envelopes contendo os documentos para Habilitação, Proposta Técnica e 

Proposta Comercial serão recebidos e protocolados na sala do Serviço de Compras da 

Fundação Hemominas, no endereço acima indicado, até as 09 (nove) horas e 30 (trinta) 

minutos do dia ____ de _____________ de 2017. 

1.3 - O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega. 

1.4 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, Lei Complementar n º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, 

Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011, Decreto Estadual nº 44.630, de 03 de outubro de 

2007, Decreto Estadual n.º 45.902 de 27 de janeiro de 2012, Resolução SEPLAG nº 013, 

de 07 de fevereiro de 2014,  Resolução conjunta SEPLAG/SEF Nº 8898, de 14 de junho 

de 2013, e pelas cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele constituem 

parte integrante para todos os efeitos legais. 

 

2. TIPO DE LICITAÇÃO E OBJETO 

2.1 - O tipo da presente licitação é o de técnica e preço conforme previsto no artigo 45 § 

1º, III da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo que seu objeto é a aquisição de reagentes para 

imunohematologia, em lote único, mediante contrato de fornecimento, conforme 

descrição abaixo:  

 

LOTE ÚNICO 

 

ITEM 

COD. 

ITEM 

(SIAD) 

QUANT UNID DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL/ 

SERVIÇO 

Item 

01 

138785-5 

 

250.000 

 

Testes Conjunto completo para a realização da Pesquisa de 

anticorpos irregulares para doadores pela metodologia 

gel teste ou microplaca  

Item 

02 

138786-3 

 

37.200 

 

Testes Conjunto completo para a realização da Pesquisa de D 

fraco para doadores pela metodologia gel teste ou 

microplaca 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/resolucao-conjunta-no-8898-seplag-sef-.pdf
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Legislacao/resolucao-conjunta-no-8898-seplag-sef-.pdf
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Item 

03 

138787-1 3.360 

 

Testes Conjunto completo para a realização da fenotipagem S, 

s, Fya, Fyb de doadores pela metodologia gel teste, 

microplaca ou aglutinação em colunas automatizada. 

Item 

04 

1483471 4.224 Testes Conjunto completo para a realização da fenotipagem 

ABO/RhD de pacientes da CIH pela metodologia gel 

teste ou microplaca 

Item 

05 

1483463 7.800 Testes Conjunto completo para a realização da Pesquisa de 

Anticorpos irregulares para pacientes da CIH pela 

metodologia gel teste ou microplaca 

Item 

06 

148353-6 2.600  Conjunto completo para a realização da Pesquisa de 

Anticorpos irregulares enzimática para pacientes da 

CIH pela metodologia gel teste ou microplaca 

Item 

07 

1478001 1.500 Testes Conjunto completo para a realização da fenotipagem 

C, c, E, e, K, S, s, Fya, Fyb, Jka, Jkb de pacientes pela 

metodologia gel teste ou microplaca 

Item 

08 

1483480 9.360 Testes Conjunto completo para a realização da identificação 

de anticorpos antieritrocitários irregulares 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, desde que atendam as condições deste Edital. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação: 

3.2.1 - Pessoa Física de forma direta; 

3.2.2 - Pessoas Jurídicas reunidas em consórcio; 

3.2.3 - Empresas que possuam em seu quadro, servidores da Fundação Hemominas ou 

membro de sua administração como dirigente; 

3.2.4 – Empresa suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração 

Pública Estadual; 

3.2.5 - empresa estrangeira que não tenha sede e administração no País; 

3.2.6 – empresa em recuperação judicial ou extrajudicial (concordata), em processo de 

falência, dissolução ou liquidação; 

3.2.7 – empresa que seja declarada inidônea em qualquer esfera do Governo; 

3.2.8 - empresa que não preencha os requisitos deste edital; 

3.2.9 - que inobservar as demais vedações constantes no art. 9º da Lei 8.666/93. 

3.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

3.4 - Entrega dos Envelopes 
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3.4.1 - No local, data e horário indicados no subitem 1.1, os licitantes deverão protocolar,  

os envelopes de documentação, proposta técnica e a proposta de preços, em 03 (três) 

envelopes distintos e fechados, contendo em suas partes externas os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 01 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N.º 001/2017 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N° 001/2017 

HABILITAÇÃO 

 

ENVELOPE 02 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N.º 001/2017 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N° 001/2017 

PROPOSTA TÉCNICA  

 

ENVELOPE 03 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N.º 001/2017 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N° 001/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE:  

3.5 – Do Credenciamento 

3.5.1 - Na abertura da primeira sessão pública desta concorrência, o 

proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao presidente 

da Comissão de Licitação, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente, em original. 

3.5.1.1 – Cada representante poderá representar apenas uma empresa. 

3.5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes 

para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

3.5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

3.5.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer, preferencialmente, o modelo do 

Anexo I. 

3.6 – Independente de declaração expressa, a simples participação dos interessados nesta 

licitação implica na aceitação plena por parte da proponente dos termos deste edital, bom 

como de toda a legislação federal e estadual pertinente às contratações públicas. 

 

4. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01) 

4.1 - Nesta fase serão analisadas a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade 

Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira das licitantes. 
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4.2 - O idioma de toda a documentação será o português vernáculo, admitindo-se somente 

termos técnicos em língua estrangeira, sendo vedada a apresentação de documentos em 

outros idiomas, salvo quando acompanhados de tradução para o português, por 

intermédio de tradutor juramentado. 

4.3 – Na eventualidade da empresa licitante possuir filiais, a documentação a ser 

apresentada deverá ser pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial 

participante, ficando desde já ressaltado que a contratação se efetivará com a pessoa 

jurídica ofertante da documentação em comento. 

4.3.1 - Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, 

bastara a apresentação da CND referente a matriz. 

4.4 - O envelope n.º 01 – Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 

inabilitação do licitante, os seguintes documentos autenticados de acordo com disposto 

no artigo 32 da Lei 8.666/93: 

4.4.1 - PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.4.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de 

responsabilidade Ltda; 

4.4.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores ou 

documentos equivalentes, e ata de eleição da diretoria, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades empresariais, e, no de documentos de eleição ou designação de 

seus administradores, no caso de sociedades por ações. 

4.4.1.3 - Ato Constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de pessoas jurídicas 

tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

4.4.1.4 - 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. 

4.4.2 - PARA REGULARIDADE FISCAL 

4.4.2.1– DA REGULARIDADE FISCAL BÁSICA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde está 

instalada a pessoa jurídica; 

c) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social– INSS; 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

4.4.2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL COMPLEMENTAR E TRABALHISTA 

a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais: caso o 

fornecedor não esteja inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas 

Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais 

em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT. 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – 
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nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

4.4.3 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.4.3.1 – Registro do produto ou comprovação de sua isenção junto ao Ministério da 

Saúde/Vigilância Sanitária, ou ainda, pedido de revalidação datado do semestre anterior 

ao do vencimento, caso esteja vencido, acompanhado do registro anterior. 

4.4.3.2 - Autorização de Funcionamento da empresa junto ao Ministério da 

Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

4.4.3.3 - Comprovante de Licenciamento Sanitário (Alvará, termo de licenciamento ou 

documento equivalente) expedido no presente exercício pela Autoridade Sanitária 

competente, na localidade de origem da empresa participante (Secretaria de Saúde do 

Estado ou Município, quando houver delegação) ou exercício anterior juntamente com o 

protocolo do pedido de renovação relativo ao ano em curso. 

4.4.4 - PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.4.4.1 – Certidão Negativa de Insolvência Civil ou 

4.4.4.2 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial de Empresa, expedida 

pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, ou de Execução 

Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, datada dos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data prevista para a sessão pública, de acordo com o inciso II do 

artigo 31 da Lei 8.666/93. 

4.4.4.3 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

4.4.4.4 – Serão aceitos como “na forma da lei” o Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a. publicados em Diário Oficial; ou 

b. publicados em Jornal; ou 

c. por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; ou 

d. por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 

4.4.4.5 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 

Patrimonial levantado, conforme o caso. 

4.4.4.6 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão conter assinatura 

do representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, caso apresentadas por 

meio de publicação, permitir a identificação do veículo de publicação e a data de sua 

publicação. 

4.4.4.7 - A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC são indispensáveis. 
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4.4.4.8 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar registrados 

na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.  
4.4.4.9 - Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser 

apresentada, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 

4.4.4.10 – A situação financeira do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 

Contábeis será avaliada com base nos seguintes índices: 

         

                                      ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LIQUIDEZ GERAL=            _____________________________________ 

                                       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

ATIVO TOTAL 

SOLVÊNCIA GERAL= _____________________________________ 

                                       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

                                                          ATIVO CIRCULANTE 

LIQUIDEZ CORRENTE=       _________________________ 

                                                          PASSIVO CIRCULANTE 

 

4.4.5 - Juntamente com os documentos referidos nas cláusulas 4.5.1 a 4.5.4, deverão ser 

apresentadas as seguintes declarações: 

a) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 

8.666/93, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei, conforme modelo a 

seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa................................................, CNPJ n.º..............................., declara, sob as penas 

da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 

menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

b) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Estadual, conforme modelo a seguir:  

DECLARAÇÃO 

A empresa.................................................., CNPJ n.º..............................., declara, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local 

_____________________________________ 
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Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

4.4.6 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC 

4.4.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC do Cadastro 

Geral de Fornecedores, emitido pela SEPLAG, poderá apresentá-lo como substituto dos 

documentos exigidos neste edital. Na hipótese dos documentos relacionados no CRC 

estarem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos em vigor, 

sob pena de inabilitação. 

4.4.6.2 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 

sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 

validade expirada. 

4.4.6.3 - A autenticidade do CRC do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, emitido 

pela SEPLAG, para fins previstos em Lei, deverá ser confirmada por meio de consulta ao 

Portal de Compras MG (www.compras.mg.gov.br) pelo responsável pela contratação. 

4.4.7 – Para fins de habilitação, é facultada a CPL a verificação de informações e o 

fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das 

esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos 

serem juntados ao processo. 

4.4.7.1 - A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da 

licitante, e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos no momento da diligencia, hipóteses em que, em face do não 

saneamento das falhas constatadas, a licitante será declarada inabilitada. 

4.4.8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 

salvo se original a ser substituído por copia reprográfica autenticada. 

5. DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO 

5.1 - Na sessão inicial serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a 

documentação de habilitação dos licitantes, a qual será examinada para julgamento da 

habilitação. 

5.2 - A documentação de todos os proponentes será rubricada por todos os representantes 

dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

5.3 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura da habilitação, contendo todas 

as possíveis ocorrências verificadas durante a reunião, inclusive questionamentos dos 

licitantes, assinada por todos os presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 

5.4 - O resultado do julgamento da habilitação será publicado resumidamente no Órgão 

Oficial (“Minas Gerais”) e, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação, 

sem que nenhum licitante tenha apresentado recurso, ou após a decisão quanto ao(s) 

recurso(s) interposto(s), a Comissão Permanente de Licitação convocará os licitantes 

classificados, através do “Minas Gerais” para a sessão pública de abertura das propostas 

técnicas. 

5.5 - Na mesma sessão inicial poderão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, 

ser abertos os envelopes contendo as Propostas Técnicas (envelope 2) de todos os 
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licitantes julgados habilitados, desde que haja desistência expressa de todos os 

participantes do direito de recurso. 

5.6 - A inabilitação importa em perda do direito de participar das fases subseqüentes 

desta licitação.                   

5.7 – No prazo de até 30 dias corridos após a fase habilitatória ao licitante inabilitado 

serão devolvidos, mediante recibo, os envelopes contendo as propostas técnica e de 

preço, inviolados, desde que não haja recurso contra os atos relativos à habilitação. Após 

este prazo, os documentos serão destruídos e descartados pela Comissão Especial de 

Licitação. 

5.8 - Após a fase de habilitação não haverá desistência das propostas técnicas e de preços, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

6. DA PROPOSTA E AVALIAÇÃO TÉCNICA (ENVELOPE N.º 02) 

Dos documentos para avaliação técnica: constitui condição de aceitação da Proposta 

técnica a apresentação pelo licitante de: 

6.1 Declarações, em separado, preferencialmente em 2 (duas) vias, contendo: 

6.1.1. Especificação clara e detalhada dos reagentes ofertados, bem como dos 

equipamentos para realização dos testes, equipamento backup e dos acessórios a serem 

colocados por regime de comodato; 

6.1.2. Indicação de marca e procedência dos reagentes e equipamentos; 

6.1.3. Forma de acondicionamento dos reagentes; 

6.1.4. Data do início da comercialização dos reagentes no Brasil; 

6.2 Só será aceito um equipamento para realizar todos os testes da rotina de doador e um 

equipamento para a rotina de paciente. O licitante deverá especificar quais testes serão 

realizados e qual é o tempo de realização da rotina de doadores e dos testes da rotina de 

paciente, observando o determinado no item 6.8. 

6.3. Bula original em português referente aos reagentes, contendo, de forma clara e 

legível, nome e composição do reagente e descrição do procedimento técnico. 

6.4. Catálogos oficiais e manuais dos equipamentos em língua portuguesa e/ou em 

língua estrangeira acompanhada de tradução juramentada para o português, relativos aos 

equipamentos, equipamento backup e acessórios a serem colocados por regime de 

comodato. 

6.5. Cronograma de manutenções preventivas e calibração de todos os equipamentos, 

inclusive equipamento Backup e pipetas mono e multicanal cedidas. 

6.6. Especificação clara e detalhada dos serviços que serão prestados a cada 

manutenção preventiva inclusive troca de peças, limpeza e descontaminação dos 

equipamentos. 

6.7. Compromisso de concessão gratuita, em Comodato, pelo licitante à Fundação 

HEMOMINAS, com instalação e direito de uso dos equipamentos para realização dos 

testes, equipamentos backup necessários à execução completa dos testes. 

6.8. Dos equipamentos: a apresentação da proposta pelo licitante implica no 

conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

6.8.1. Observância, na instalação dos equipamentos, das condições técnicas de 

segurança e funcionalidade, sujeitas ao aceite pela Fundação HEMOMINAS, cabendo à 

empresa vencedora a responsabilidade por possíveis adequações na rede elétrica, 
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instalação de tomadas de força e na estrutura física do laboratório tais como 

inserção/retirada de bancadas e conexão dos “dejetos” dos aparelhos à rede de esgoto, 

para correta instalação dos equipamentos. 

6.8.2. Oferecimento de sistema analítico completo para automação de testes 

imunohematolológicos com as seguintes características e de acordo com as seguintes 

condições:  

6.8.3. Plataforma totalmente automatizada para processamento de amostras em 

microplacas ou gel com capacidade mínima para 100 tubos de amostras, sendo que o 

equipamento deverá permitir o carregamento contínuo de amostras. Plataforma 

totalmente automatizada para a realização de testes imunohematológicos, capaz de 

processar no mínimo 120 (cento e vinte) testes de PAI de doador por hora. 

6.8.4.  O equipamento deverá ter capacidade para processar completamente no mínimo 

480 (quatrocentos e oitenta) testes de PAI de doador e 75 testes de D fraco, a cada 

período de 4 (quatro) horas. 

6.8.5. Instalação de no-break para os equipamentos disponibilizados, inclusive para o 

equipamento backup como descrito pelos fabricantes dos equipamentos permitindo que 

seja concluída no mínimo a rotina programada no momento da falta de energia. 

6.8.6. A instalação do (s) equipamento (s), inclusive do equipamento backup, deve 

ocorrer no ato da primeira entrega dos produtos e deverá vir acompanhado de laudo da 

empresa qualificando o seu uso. 

6.8.7. Prestar assessoria técnica e científica quando solicitado pela Contratante 

6.9. Dos Insumos, reagentes e Acessórios: a apresentação da proposta pelo 

licitante implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

6.9.1. Fornecimento de reagentes conforme especificação abaixo: 

6.9.1.1. Os reagentes deverão ter a data de validade mínima de 12 meses na entrega ao 

almoxarifado, exceto para reagentes de hemácias, que deverá ter validade mínima de 21 

dias e para os reagentes do item 03 (lote 01) e item 04 (lote 02), que poderão ter validade 

mínima de 5 meses.  

6.9.1.2. Para os reagentes de hemácias, deverá ser garantida a integridade das hemácias, 

não podendo apresentar turvação ou hemólise, no transporte e dentro do prazo de 

validade, quando armazenada corretamente.  

6.9.1.3. Os antissoros não poderão apresentar reatividade com hemácias sem o antígeno 

pesquisado, não poderão provocar rouleaux ou fenômeno de prozona e não deverão exigir 

lavagem prévia das hemácias-teste. 

6.9.1.4. Deverá ser entregue no almoxarifado, junto a cada lote dos kits, o laudo contendo 

a validação do lote do produto pelo Controle de Qualidade da Empresa informando 

avidez, título e escore do(s) lote(s), no caso de antissoros. 

6.9.1.5 A temperatura de transporte deverá estar em acordo com a temperatura de 

armazenamento constante no rótulo do reagente. 

6.9.1.6 Os produtos deverão ser registrados no Ministério da Saúde e apresentar rótulos, 

instruções de uso, bula e embalagem em português. Os rótulos dos frascos e das 

embalagens deverão conter nome e origem do produto, nome do fabricante, número de 

registro na ANVISA/MS, validade do produto, número do lote, volume e temperatura de 

estocagem.  A embalagem dos produtos deve estar íntegra e bem vedada. O rótulo deve 

estar firmemente afixado ao produto de forma a permitir a inspeção visual do conteúdo. 
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As Instruções de uso devem conter nome e composição do reagente, descrição do 

procedimento técnico e possuir informações claras, legíveis e em português. 

6.9.2 REAGENTES 

6.9.2.1 (Item 01 – Lote 01): Hemácias reagentes para a Pesquisa de anticorpos irregulares 

de doadores: KIT PAINEL DE HEMACIAS - FINALIDADE: DETECCAO DE 

ANTICORPOS IRREGULARES NO SANGUE; CONTENDO, UMA SUSPENSÃO 

DE HEMÁCIAS CONTENDO POOL DE HEMÁCIAS R1R1/R2R2 OU NO 

MÍNIMO 2 SUSPENSOES DE HEMACIAS R1R1 (HEMÁCIA I) E R2R2 

(HEMÁCIA II); Cada suspensão de hemácias deve ser proveniente de um único doador. 

As suspensões de hemácias devem conter os antigenos D, C, c (minusculo), E, e 

(minusculo) K, k (minúsculo), Kpb, P1, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S, s, Lea, Leb, Dia, pelo 

menos. Não poderá apresentar hemólise, turvação, rouleaux ou reações falso-positivas. 

Rótulo e embalagem, em português. Deverão conter nome e origem do produto, nome do 

fabricante, número do registro do ministério da saúde, validade, número de lote e 

temperatura de estocagem.     

6.9.2.2 (Item 02 – Lote 01): Soro anti-D para a pesquisa de D fraco: ANTISORO 

MONOCLONAL IGG - FINALIDADE: DETECÇÃO DO ANTÍGENO D 

FRACAMENTE EXPRESSO EM AGH. O reagente deverá ser capaz de detectar o 

antígeno D fracamente expresso, incluindo D fraco tipo 2, 11 e 38, bem como D parcial 

(DVI) e outros D parciais de baixa densidade antigênica. Deverá ser compatível com o 

soro controle Rh. Características: monoclonal IgG, incolor. Apresentar bula, rótulo e 

instruções de uso em português; laudo contendo o resultado dos testes de validação do(s) 

lote(s) do produto (avidez, título e score) entregue(s) no almoxarifado.  

6.9.2.3 (Item 02 – Lote 01): Soro controle Rh para a pesquisa de D fraco - ANTI-

SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA; TIPO; SORO 

CONTROLE RH. O material deverá possuir o mesmo veículo (meio e teor proteico) do 

soro anti-RhD monoclonal para a pesquisa de D fraco do item 3.2.2.  Rótulo do 

frasco/embalagem contendo nome e origem do produto, nome do fabricante, número de 

registro na Anvisa/Ministério da Saude, data de fabricação, validade do produto, número 

do lote, volume e temperatura de estocagem. Apresentar bula em português, rótulo e 

laudo dos testes de validação do(s) lote(s) do produto entregue(s) no almoxarifado. 

6.9.2.4 (Item 03 – Lote 01): Soro anti-Fya - policlonal IgG reativo pelo teste de 

coombs indireto: Deve apresentar intensidade de aglutinação de 2+, no mínimo, com 

hemácias Fy (a+b+), sem diluir. Título mínimo de 8 e escore de 30. Ausência de 

reatividade com hemácias Fy(a-). 

6.9.2.5 (Item 03 – Lote 01): Soro anti-Fyb policlonal IgG reativo pelo teste de coombs 

indireto: Deve apresentar intensidade de aglutinação de 2+, no mínimo, com hemácias 

Fy(a+b+), sem diluir. Título mínimo de 4 e escore de 20. Ausência de reatividade com 

hemácias Fy(b-). 

6.9.2.6 (Item 03 – Lote 01):  Soro anti-S policlonal IgG reativo pelo teste de coombs 

indireto: Deve apresentar intensidade de aglutinação de 2+, no mínimo, com hemácias 

S+s+, sem diluir. Título mínimo de 4 e escore de 20. Ausência de reatividade com 

hemácias S-. 

6.9.2.7 (Item 03 – Lote 01):  Soro anti-s policlonal IgG reativo pelo teste de coombs 

indireto: Deve apresentar intensidade de aglutinação de 2+, no mínimo, com hemácias 
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S+s+, sem diluir. Título mínimo de 4 e escore de 20. Ausência de reatividade com 

hemácias s-. 

6.9.2.8 (Item 07 – Lote 01):  Soro anti-Jka: Monoclonal IgM, não reativo pelo teste de 

coombs indireto; Intensidade de aglutinação de  2+ no mínimo com hemácias  Jk (a+b+), 

sem diluir. Título mínimo de 8 e escore de 30. Ausência de reatividade com hemácias Jk 

(a-b+). 

6.9.2.9 (Item 07 – Lote 01):  Soro anti-Jkb: Monoclonal IgM, não reativo pelo teste de 

coombs indireto; Intensidade de aglutinação de  2+ no mínimo com hemácias  Jk (a+b+), 

sem diluir. Título mínimo de 8 e escore de 30. Ausência de reatividade com hemácias Jk 

(a+b-). 

6.9.2.10 (Item 04 – Lote 01): Reagente para classificação ABO/RhD de pacientes: 

Deverá conter anticorpos monoclonais anti-A, anti-B, anti-D, anti-CDE. O conjunto 

diagnóstico poderá conter 02 anti-D (DVI+ e DVI-).  Caso só possua um anti-D, este não 

deverá reagir com hemácias DVI. As hemácias da prova reversa deverão ser A1, A2, B. 

6.9.2.11 (Item 05 – Lote 01): Hemácias para a pesquisa de anticorpos irregulares de 

pacientes: kit painel de hemácias I, II, III - Finalidade: pesquisa de anticorpos 

irregulares anti-eritrocitários pela metodologia gel teste; caixa contendo 3 frascos com 

suspensões de hemácias (I, II, III), sendo pelo menos uma das hemácias o R1R1 

(hemácia I) e outra R2R2 (hemácia II). Cada suspensão de hemácias deve ser proveniente 

de um único doador. As suspensões de hemácias devem conter os antígenos D, C, c, Cw, 

E, e, K, k, Kpb, P1, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb, Dia, pelo menos. Os antígenos C, c, E, 

e, Fya, Jka devem estar em homozigose em pelo menos uma das células. 

6.9.2.12. (Item 06 – Lote 01): Hemácias para a pesquisa de anticorpos irregulares de 

pacientes, utilizando hemácias papainizadas: kit painel de hemacias I, II, III 

papainizadas - Finalidade: pesquisa de anticorpos irregulares anti-eritrocitários pela 

metodologia gel teste; caixa contendo 3 frascos com suspensoes de hemacias (I, II, III) 

papainizadas, sendo pelo menos uma das hemácias o R1R1 (hemácia I) e outra R2R2 

(hemácia II). Cada suspensão de hemácias deve ser proveniente de um único doador. As 

suspensões de hemácias devem conter os antígenos D, C, c, Cw, E, e, K, k, Kpb, P1, Jka, 

Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb, Dia, pelo menos. Os antígenos C, c, E, e, Fya, Jka devem estar 

em homozigose em pelo menos uma das células. 

6.9.2.13. (Item 08 – Lote 01) Hemácias para a identificação de anticorpos irregulares: 

kit painel de hemácias para IAI; Finalidade: identificação de anticorpos irregulares 

anti-eritrocitários pela metodologia gel teste. Cada caixa deve conter, no mínimo, 11 

(onze) frascos com suspensão de hemácias. Cada suspensão de hemácias deve ser 

proveniente de um mesmo doador; O painel de hemácias deve conter os antigenos D, C, 

c, CW, E, e, K, k, KPB, JSB, P1, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S, s, Lea, Leb, P1, Dia, pelo 

menos. Deverá conter hemácias em homozigose para os antígenos C, c, E, e, M, N, S, s, 

Fya, Fyb, Jka, Jkb; deverá ainda conter pelo menos uma hemácia Di(a+), Le(a-b-), Cw+, 

P1-, Lu(a+). 

6.9.3. Fornecimento, de no mínimo: 

6.9.3.1. (seis) Pipetas automáticas monocanal volume variável de acordo com os 

volumes descritos na bula do kit para pipetagem de amostras, controles e reagentes; 

6.9.3.2. (duas) Pipetas automáticas multicanal de volume variável (30-300 µL), para 

reagentes que utilizem a metodologia de microplaca; 



 

 13 

6.9.3.3. É obrigatória a cobertura de todas as faixas de pipetagem de volume de amostra 

e reagentes descritas na bula do reagente; 

6.9.3.4. Fornecimento, de acordo com a necessidade, dos acessórios e insumos 

necessários para a pipetagem de amostras e reagentes e em quantidade suficiente para a 

adequada execução das técnicas, com desempenho ótimo, considerando o quantitativo de 

reações a ser adquirido e a programação dos equipamentos; 

6.9.3.5. Se for necessário aumento de acessórios, ponteiras de pipetagem específicas do 

equipamento, calibradores e controles ou qualquer outro insumo para realização ótima 

dos testes, estes se darão sem quaisquer ônus para Fundação Hemominas; 

6.9.3.6. Fornecimento de centrífugas/incubadoras e leitoras para a realização de 

eventuais testes manuais. 

6.10. Dos equipamentos Backup (Reserva): a apresentação da proposta pelo 

licitante implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

6.10.1. O equipamento Backup deverá ser instalado juntamente com o(s) equipamento (s) 

principal e deverá permitir a realização dos testes de forma automática, pela mesma 

metodologia do sistema principal (gel teste ou microplaca); 

6.10.2. Oferecimento de sistema analítico backup, capaz de atender 100% (cem por 

cento) da demanda estipulada. 

6.10.3. A utilização de sistema analítico backup não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro 

horas). Transcorrido este período ou em caso de falhas sistemáticas e repetitivas, a 

empresa fornecedora deverá providenciar novo equipamento, em até 10 (dez) dias úteis, a 

partir da comunicação via email ou fax.  

6.10.4. Fornecimento de todos os insumos e acessórios para o sistema analítico backup 

para ótima realização dos testes como descrito pelo fabricante sem ônus para Fundação 

Hemominas. 

6.10.5. Caso o sistema analítico fornecido para backup seja do mesmo modelo do 

equipamento principal não será necessária a validação do mesmo. 

6.11. Do interfaceamento de amostras e resultados: a apresentação da proposta 

pelo licitante implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

6.11.1. Todos os equipamentos cedidos em comodato, inclusive o equipamento backup, 

deverão ter capacidade de interfaceamento e de atendimento às condições que seguem. 

6.11.2. Fornecimento de sistema automatizado, integrado ao sistema analítico, de 

identificação de amostras em padrão alfa numérico de no mínimo 15 (quinze) dígitos, 

utilizando códigos de barras no padrão ISBT 128. 

6.11.3. Fornecimento de leitor de código de barras diodo de laser, 40 scans/s, auxiliar 

para identificação de amostras em padrão alfa numérica de no mínimo 15 (quinze) 

dígitos, utilizando códigos de barras no padrão ISBT 128. 

6.11.4. Os resultados dos exames deverão ser transmitidos automaticamente para o 

sistema de informática do próprio equipamento, que os armazenará e enviará para o 

sistema de informática da Fundação Hemominas utilizando obrigatoriamente o software 

de interfaceamento para laboratório utilizado pela Fundação Hemominas. 

6.11.5.  Havendo necessidade de modificação do software de interfaceamento utilizado 

pela Fundação Hemominas, inclusive desenvolvimento de protocolos de comunicação e 

expansão do número de usuários do software por maior demanda de equipamentos de 

acordo com os itens 2 e 4, incluindo seus subitens, este se dará inteiramente por conta da 

empresa contratada. 
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6.11.6. Os resultados deverão ser impressos em papel, incluindo mapa de reação, lote dos 

reagentes, identificação do equipamento em que a reação foi realizada, flags durante o 

processo, intervenções manuais e todos os parâmetros necessários à qualidade do 

diagnóstico, observando-se: 

6.11.6.1. Dados obrigatórios: nome do ensaio, lote e validade do kit, identificação da 

placa/cartela, data, horário, controles negativos e positivos, interpretação dos resultados e 

a localização de cada amostra na microplaca/cartela; 

6.11.6.2. Impressão dos dados com tinta indelével e velocidade mínima de impressão de 

5 (cinco) páginas por minuto (cartucho por conta da contratada); 

6.11.6.3. Não é permitida a utilização de impressora com tecnologia jato de tinta; 

6.11.6.4. Fornecimento de etiquetas, bem como software pra impressão de código de 

barras para identificação das microplacas/gel se esta não for fornecida pelo fabricante do 

kit; 

6.11.6.5. O sistema de informática do equipamento deverá ser capaz de armazenar os 

resultados e identificação das amostras, de acusar e registrar as informações em meio 

magnético, do sistema principal e do equipamento Backup, possibilitando assim, o 

acompanhamento em vídeo e/ou relatório de todos os exames realizados para 

rastreabilidade, bem como de todas as etapas e erros ocorridos no processo; 

6.11.6.6. O sistema deverá ser compatível com WINDOWS XP/VISTA/7, ou com 

aquele que estiver sendo usado pela Fundação Hemominas; 

6.11.6.7. Fornecimento dos equipamentos de informática para atender à demanda do 

item 6.11.6.5; 
6.11.6.8. O(s) computador(es) deverá(ão) vir com placa de rede com conexões RJ45, 

configuráveis por “software”. 

6.12. Da Validação de Lotes de reagente: a apresentação da proposta pelo licitante 

implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

6.12.1. Aceitação da realização de testes para validação do lote de fabricação com 

amostras de resultados já conhecidos, previamente à introdução de lotes diferentes na 

rotina. 

6.12.2. No caso dos novos lotes de fabricação não apresentarem desempenho de 100% 

(cem por cento), deverá haver substituição, integralmente, do(s) produto(s) do(s) lote(s). 

6.12.3. Fornecimento dos relatórios de Controle da Qualidade (certificado de análise do 

kit) do fabricante para cada entrega de novo lote do produto, entregue à chefia da Central 

de Imuno-hematologia. 

6.12.4. Fornecimento de conjuntos diagnósticos em um (01) único lote de fabricação a 

cada entrega. 

6.12.5. Situações diferentes poderão ser solucionadas mediante acordo entre a Fundação 

Hemominas e a empresa contratada. 

6.13. DAS CONDIÇÕES PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA 

6.13.1. Os licitantes deverão agendar junto à chefia da Central de Imunohematologia da 

Fundação Hemominas, a testagem dos produtos oferecidos, a ser realizada por 

profissional indicado pelo fornecedor, acompanhado por profissional da CIH. 

6.13.2. O agendamento dos testes deverá ser feito até 72 (setenta e duas) horas após 

abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas. 

6.13.3. Os testes deverão se iniciar no máximo em 20 (vinte) dias corridos após este 

prazo, com término previsto para 30 (trinta) dias corridos.  
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6.13.4. A Fundação Hemominas escolherá a data, o horário e o local da realização dos 

testes. 

6.13.5. Ao agendar o(s) teste(s), os licitantes deverão relacionar os equipamentos e 

acessórios necessários. 

6.13.6. A instalação dos equipamentos deverá observar condições técnicas de segurança e 

funcionalidade, sem quaisquer ônus para a Fundação Hemominas. 

6.13.7. Os testes deverão ser realizados obrigatoriamente nos equipamentos da mesma 

marca e modelo daqueles a serem instalados após assinatura do contrato, obedecendo às 

rotinas estabelecidas pelo fornecedor de acordo com os itens 6.8 e 6.10. 

6.13.8. O licitante deverá apresentar relatório de controle da qualidade do fabricante dos 

lotes dos kits a serem testados, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento deste 

item. 

6.13.9. Para a avaliação dos lotes do objeto descritos neste edital serão utilizadas 

amostras fornecidas pela Fundação Hemominas, dentro da validade fornecidos pelos 

licitantes, exceto para os testes de D fraco, PAI e IAI, com as seguintes características: 

6.13.10. Das amostras para Avaliação Técnica 

6.13.10.1. Testes imunohematológicos para avaliação da Sensibilidade e 

Especificidade: 

6.13.10.1.1. PAI (Pesquisa de Anticorpos irregulares) 

6.13.10.1.2. Pesquisa de D fraco 

6.13.10.1.3. Fenotipagem S, s, Fya, Fyb, Jka, Jkb 

6.13.10.1.4. Painel de hemácias (IAI) 

6.13.10.1.5. Classificação ABO/RhD 
6.13.10.2. Avaliação da especificidade e desempenho dos equipamentos. 

6.13.10.2.1. Deverá ser realizada 1 (uma) rotina completa para cada um dos itens do 

objeto, com no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) amostras para a PAI de doadores, 50 

(cinquenta) amostras para a PAI de pacientes, 10 (dez) amostras para D fraco, 30 (trinta) 

amostras para fenotipagem completa, 40 (quarenta) painéis de hemácias, 60 (sessenta) 

amostras para a classificação ABO/RhD, utilizando 2 (dois) lotes de fabricação dos 

reagentes diferentes. 

6.13.11. Cálculo da sensibilidade e especificidade 

6.13.11.1. Na avaliação da sensibilidade dos produtos, serão utilizados os resultados 

de amostras positivas da Fundação Hemominas. 

6.13.11.2. A avaliação de especificidade dar-se-á pela análise dos resultados das 

amostras negativas fornecidas pela Fundação Hemominas. 

6.13.11.3. Para o cálculo da sensibilidade e especificidade será utilizado o primeiro 

resultado obtido na testagem de cada amostra.  

 

7. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

7.1 - Na data e horário a serem definidos pela Fundação Hemominas serão abertos os 

envelopes contendo as propostas técnicas dos licitantes habilitados na primeira fase, que 

serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os 

licitantes presentes. Em seguida, será lavrada ata circunstanciada a ser assinada pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes 

presentes.  
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7.2 - Nessa fase, a Comissão Permanente de Licitação juntamente com a Gerência de 

Laboratório e área técnica, irá aferir se o objeto proposto atende realmente às 

características mínimas constantes da especificação, analisando catálogos e propostas 

técnicas, além da demonstração dos produtos pelos licitantes habilitados na primeira fase 

desta licitação.  

7.3 - A Comissão Permanente de Licitação juntamente com a área técnica procederá à 

análise e julgamento das propostas técnicas. 

7.3.1 - Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atenderem a todas as 

exigências técnicas mínimas documentais previstas neste edital, estando dispensadas de 

realizar a demonstração.  

7.3.2 – A classificação na etapa documental não pressupõe adequação às exigências 

técnicas, sendo ainda necessária comprová-las na etapa de demonstração 

7.4 - Após a etapa de demonstração, descrita a seguir, a Comissão Permanente de 

Licitação divulgará as que cumprirem as exigências do presente Edital, informando a 

pontuação atingida por cada uma e desclassificando, motivadamente, aquelas que não 

atenderem às exigências estabelecidas.  

7.5 - Após abertura e avaliação dos documentos constantes da proposta técnica, a 

licitação será suspensa para a demonstração dos produtos e equipamentos citados. 

7.5.1 – Os testes serão agendados com a Gerência de Laboratórios da Fundação 

Hemominas cujos técnicos acompanharão a realização a ser feita pelos profissionais 

indicados pelo fornecedor. 

7.5.2 - Após recebimento dos envelopes contendo as propostas técnicas pelo RTO, este 

deverá encaminhar proposta de agenda dos testes para os licitantes em até 5 (cinco) dias 

úteis;  

7.5.3 - Os testes deverão se iniciar no máximo em 20 (vinte) dias úteis após este prazo; 

7.5.3.1 – Cada fornecedor deverá realizar os testes em até 10 (dez) dias úteis incluindo 

instalação, calibração, validação, testagem e a retirada de todos equipamentos. 

7.5.4 - A Fundação Hemominas escolherá, conforme sua conveniência, a data, o horário e 

o local da realização dos testes; 

7.5.5 - Ao agendar o(s) teste(s), os licitantes deverão relacionar os equipamentos e 

acessórios necessários;   

7.5.6 - A instalação dos equipamentos deverá observar condições técnicas de segurança e 

funcionalidade, sem quaisquer ônus para a Fundação Hemominas;   

7.5.7 - Os testes deverão ser realizados obrigatoriamente nos equipamentos da mesma 

marca e modelo daqueles a serem instalados após assinatura do contrato, de acordo com 

proposta apresentada pelo fornecedor. 

7.5.8 - O licitante deverá apresentar relatório de controle da qualidade do fabricante do 

lote a ser testado, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento deste item;   

7.5.9 - Para a avaliação do item do objeto serão utilizadas amostras positivas e negativas 

fornecidas pela Fundação Hemominas, com as seguintes características:   

7.5.10 - Deverão ser disponibilizados insumos suficientes para a realização de 2.200 

(duas mil e duzentas) amostras fornecidas pela Fundação Hemominas utilizando 2 

(dois) lotes de reagentes diferentes obrigatoriamente, além de controles, calibradores ou 

demais etapas definidas pelo fabricante, além das repetições a serem realizadas para todos 

os testes reativos e indeterminados. 
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7.6. O julgamento das propostas técnicas será realizado após a demonstração de produtos 

equipamentos para que todos os itens descritos possam ser verificados.  Será publicado 

resumidamente no Órgão Oficial (“Minas Gerais”) e, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a publicação, sem que nenhum licitante tenha apresentado recurso, ou após a 

decisão quanto ao(s) recurso(s) interposto(s), a Comissão Permanente de Licitação 

convocará os licitantes classificados, através do “Minas Gerais”, para a sessão pública de 

abertura das propostas de preços.  

7.7. Aos licitantes desclassificados nessa fase, após o prazo recursal ou do indeferimento 

do recurso, serão devolvidas as propostas de preços invioladas, mediante recibo com o 

respectivo motivo da desclassificação. 

7.8. Somente serão abertas as propostas de preços dos licitantes classificados no exame 

da proposta técnica e avaliação técnica dos produtos e equipamentos.  

 

8. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

8.1. Se nenhum dos licitantes obtiver aprovação de um determinado item do objeto, a 

Fundação Hemominas agendará novos testes para avaliação dos itens reprovados. 

8.1.1. Os resultados das avaliações realizadas neste procedimento licitatório poderão ser 

aceitos em certames que vierem a ocorrer nos próximos 4 (quatro) anos, desde que os 

produtos mantenham as mesmas características (composição de reagentes e técnica). 

Quando da realização de novo certame, os produtos que estejam em uso na Fundação 

Hemominas e apresentarem bom desempenho técnico (critérios de sensibilidade, 

especificidade e adequação à rotina), sendo considerado "ótimo" o desempenho que 

mantiver o mesmo nível de avaliação técnica desta licitação.  

8.1.2. Será considerado, para reconhecimento da alteração do produto, o mesmo critério 

utilizado para registro/alteração junto ao Ministério da Saúde/ANVISA. 

8.2. DA PONTUAÇÃO  

8.2.1. AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO ITEM 2 (OBJETO) 

DESTE Termo de Referência (TR) SÃO DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO. Caso a 

proposta não atenda a qualquer de seus requisitos será desclassificada. 

8.2.2. A sensibilidade exigida para cada item é de 100% (cem por cento) nas 

amostras testadas. 

8.2.3. As propostas que atenderem a todas as exigências mínimas serão avaliadas quanto 

aos demais critérios listados na cláusula 8.3. (Forma de pontuação). 

8.2.4. OS CRITÉRIOS 02 A 05, CONSTANTES DO QUADRO DO ITEM 8.3.1. 

(pontuação dos critérios 1 a 5) REFEREM-SE A CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

PARA CADA UM DOS TETES DO LOTE. ELES TÊM CARÁTER APENAS 

CLASSIFICATÓRIO, OU SEJA, O SEU NÃO-ATENDIMENTO NÃO ACARRETA 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

8.2.5. Para fins de avaliação do atendimento dos critérios 02 a 05, as empresas deverão 

apresentar, juntamente com a proposta técnica, declaração contendo a descrição das 

características dos produtos ofertados, que também deverão ser anexadas à proposta 

técnica. 

8.2.5.1. As características avaliadas nos critérios 02 a 05, se informadas na 

declaração deverão ser comprovadas mediante testes e análises durante a avaliação 

técnica. 

8.2.5.2. A avaliação será feita, separadamente, para cada item do objeto do edital. 
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8.2.6. A NOTA TÉCNICA será obtida pelo somatório dos pontos atingidos em cada um 

dos critérios ponderados de acordo com os pesos correspondentes indicados no quadro. 

8.2.7. A NOTA TÉCNICA será obtida pelo somatório das notas de cada item que o 

compõe. Todos os itens deverão atender à pontuação mínima quando avaliados 

individualmente, para que a proposta da licitante possa ser classificada. 

8.2.8. O ÍNDICE TÉCNICO da proposta será determinado pela divisão de sua NOTA 

TÉCNICA pela de maior pontuação obtida entre todos os proponentes do item. 

8.2.9. Serão consideradas classificadas, as propostas técnicas para cada um dos 

Lotes/itens cujas avaliações estiverem compreendidas no intervalo entre o maior valor da 

avaliação e a diferença de 15% (quinze por cento). 

8.3. FORMA DE PONTUAÇÃO 

8.3.1. Pontuação dos Critérios 01 A 05 

PONTUAÇÃO TÉCNICA 

CRITÉRIO QUESITOS PONTUAÇÃO PESO 

1)Especificidade 

a) 100% 4,0 

10 

b) 99,95 a 99,99% 3,5 

c) 99,90 a 99,94% 3,2 

d) 99,85 a 99,89% 2,7 

e) 99,80 a 99,84% 2,2 

f) 99,70 a 99,79% 1,7 

g) 99,60 a 99,69% 

(pontuação Mínima) 
1 

2)Equipamento 

Pode ser carregado durante a rotina 

sem prejudicar os testes que estão 

sendo analisados 

a) Sim 4 

4 
b) Não 2 

 3)Produtividade 

(%) ( número de amostras)/(número 

de amostras + controles e/ou 

calibradores) X Especificidade (%).  

a) > 98% 4 

1 
b) > 96% e < 98% 3 

c) > 93% e < 96% 2 

d) < 93% 1 

4) Indice de resultados 

indeterminados 

(%) (número de resultados 

indeterminados)/(número total de 

amostras) x100 

Até 2% 4 

4 
De 2,1 a 3,0% 3 

 De 3,1 a 4,0 2 

Maior que 4,1 1 

5) Identificação por códigos de 

barra dos reagentes. 

a) Código de barras afixado 

em todos os reagentes  
4 

3 
b) Código de barras afixado 

nos controles, placa de 

reação  

3 

c) Não 1 
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d) Não 1 

8.3.1.1. Esclarecimentos dos critérios de avaliação: 

a. Critério 5 - para se obter pontuação neste item, o equipamento deverá ler os 

códigos de barras diretamente na embalagem/microplaca/frasco em que ocorrerá a 

pipetagem e identificar automaticamente cada um dos reagentes. 

8.3.2. PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO 1 – ESPECIFICIDADE 

8.3.2.1. Este item é de pontuação obrigatória, ou seja, a proposta que não atingir a 

pontuação mínima será desclassificada. 

8.3.2.2. Todo o teste reativo e indeterminado deverá ser obrigatoriamente repetido em 

duplicada em uma bateria específica. 

8.4. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

8.4.1. Serão considerados classificados em cada item cotado e terão as propostas de 

preços abertas, os licitantes que atenderem às exigências do Edital e alcançarem a 

pontuação mínima necessária;  

8.4.2. Será desclassificado, na proposta do licitante, o item do objeto que não atender às 

condições previstas nos itens 8.2.1. e 8.2.2.  

8.5. RESULTADO DO JULGAMENTO 

8.5.1. VALOR FINAL DA AVALIAÇÃO (NOTA FINAL) da proposta será o 

somatório dos Índices Técnicos e de Preço, multiplicados pelos respectivos fatores de 

ponderação: 

8.5.2. O FATOR DE PONDERAÇÃO para o ÍNDICE TÉCNICO é 07 (SETE). 

8.5.3. O FATOR DE PONDERAÇÃO para o ÍNDICE PREÇO é 03 (TRÊS). 

8.5.4. NOTA FINAL = (ÍNDICE TÉCNICO) X (7) + (ÍNDICE DE PREÇO) X (3) 

8.5.5. O valor da nota final será expresso em no máximo 02 (duas) casas decimais, 

sendo os arredondamentos necessários feitos conforme a regra a seguir: 

8.5.6.Dígitos de 1(um) a 4 (quatro), arredonda-se para baixo. 

8.5.7.Dígitos de 5(cinco) a 9 (nove), arredonda-se para cima. 

8.5.8. Será declarado vencedor do certame o licitante que obtiver a maior nota na 

Avaliação Final, após aplicação da regra de arredondamento.  

8.5.9. O despacho homologatório do julgamento das propostas e da adjudicação do(s) 

objeto(s) da licitação, pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, será comunicado 

às proponentes através de publicação no Diário Oficial “Minas Gerais”, abrindo-se o 

prazo de 05(cinco) dias úteis para recurso. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 03) 

9.1 - As propostas de preços deverão ser apresentadas em envelopes separados por lote, 

que deverá ser fechado, colado e rubricado, preferencialmente no fecho, sobrescrito 

conforme item 3.4.1 deste edital. 

9.2 - O licitante deverá apresentar a proposta de preços em papel timbrado da empresa, 

redigida em português, sem rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em 2 (duas) vias, 

em folhas numeradas seqüencialmente, assinada a última e rubricadas as demais. As 

propostas deverão, preferencialmente, seguir o modelo apresentado no anexo II. 

9.3 - A proposta deverá conter: 

9.3.1 - A especificação clara e detalhada do produto ofertado com indicação do país de 

origem, bem como a sua forma de acondicionamento e a marca. 
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9.3.2 - Prazo de validade da proposta de preços, que não poderá ser inferior a 90(noventa) 

dias, a contar da data de sua abertura. 

9.3.3 - Não serão permitidas ofertas parciais do total fixado para o item. 

9.4 - O licitante deverá apresentar:  

9.4.1 - Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todos os impostos, 

seguros, taxas ou qualquer outro encargo, bem como as despesas relativas a frete, 

descarga, embalagem, acondicionamento e outras porventura incidentes sobre o objeto 

ofertado. 

9.4.2 - - A licitante mineira NÃO OPTANTE pelo Simples Nacional deverá informar na 

proposta o preço do produto com a dedução do ICMS. 

9.5 - A proposta deverá conter ainda: 

9.5.1 - Preço unitário e total por item e total por lote, em algarismos e por extenso, em 

moeda nacional (Reais), para entrega dos produtos. 

9.5.2 - A proposta deverá conter os preços dos itens apresentados numericamente e por 

extenso. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o 

unitário, com a respectiva correção do preço total. Caso a divergência ocorra entre os 

algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o por extenso. 

9.5.3 - O preço unitário deverá corresponder à unidade solicitada (reação) especificada no 

objeto e o valor total do lote será obtido pelo somatório dos preços totais dos itens. 

 

10. INVERSÃO DE ENVELOPES 

10.1 - Os licitantes que porventura efetuarem a inversão das identificações dos envelopes 

n.º 01, n.º02 e n.º03 estarão automaticamente inabilitados. 

 

11. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

11.1 – Na data e horário a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, serão 

abertos os envelopes contendo as propostas de preços, que serão rubricadas pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os licitantes presentes e, em 

seguida, será lavrada ata circunstanciada a ser assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e, também, pelos representantes dos licitantes presentes. 

11.2 - A Comissão Permanente de Licitação procederá ao julgamento das propostas de 

preços, estabelecendo, pela ordem, a classificação das propostas dos licitantes que 

cumprirem as exigências legais e as do presente edital, após a equiparação das propostas 

em moeda corrente nacional. 

11.3 - O ÍNDICE DE PREÇOS de cada licitante será obtido pela divisão do menor valor 

alcançado entre os proponentes pelo valor ofertado por cada proponente. 

11.4 - O julgamento das propostas de preços será publicado no “Minas Gerais”, em 

resumo, contendo a ordem seqüencial das propostas classificadas e indicando as 

propostas desclassificadas, aguardando-se o prazo legal de interposição de recurso. 

 

12. RESULTADO DO JULGAMENTO 

12.1 - VALOR FINAL DA AVALIAÇÃO (NOTA FINAL) de cada lote da proposta será 

o somatório dos Índices Técnicos e de Preço, multiplicados pelos respectivos fatores de 

ponderação: 

12.1.1 - O FATOR DE PONDERAÇÃO para o ÍNDICE TÉCNICO é 07 (SETE). 
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12.1.2 - O FATOR DE PONDERAÇÃO para o ÍNDICE PREÇO é 03 (TRÊS). 

12.1.3 - NOTA FINAL = (ÍNDICE TÉCNICO) X (7) + (ÍNDICE DE PREÇO) X (3) 

12.1.4 - O valor da nota final será expresso em no máximo 02 (duas) casas decimais, 

sendo os arredondamentos necessários feitos conforme a regra a seguir: 

a) Dígitos de 1(um) a 4 (quatro), arredonda-se para baixo. 

b) Dígitos de 5(cinco) a 9 (nove), arredonda-se para cima. 

12.2. Antes da declaração do vencedor do certame, verificar-se-á a incidência de empate 

nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006. 

12.3 - Será declarado vencedor do certame no lote o licitante que obtiver a maior nota na 

Avaliação Final, após aplicação da regra de arredondamento.  

12.4 - O despacho homologatório do julgamento das propostas e da adjudicação do objeto 

da licitação pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, será comunicado às 

proponentes através de publicação no Diário Oficial “Minas Gerais”, abrindo-se o prazo 

de 05(cinco) dias úteis para recurso. 

 

13. CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

13.1 - Local de entrega do material: Almoxarifado da Fundação Hemominas, na Rua 

Simão Antônio, nº 149, bairro Cincão, no município de Contagem. As entregas ocorrem 

entre 09:00 e 16:00 nos dias úteis. 

13.2- As entregas dos produtos deverão ocorrer conforme cronograma abaixo, em 

quantidades aproximadas das descritas e nas datas indicadas, a saber: 

13.2.1 - Lote 01/Item01 

1ª entrega: 62.500 reações, aproximadamente - Imediata 

2ª entrega: 62.500 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 62.500 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 

4ª entrega: 62.500 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega 

13.2.2 - Lote 01/Item 02 

1ª entrega:  12.400 reações, aproximadamente - Imediata 

2ª entrega:  12.400 reações, aproximadamente - 120 (cento e vinte) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 12.400 reações, aproximadamente - 120 (cento e vinte) dias após a 2ª entrega. 

13.2.3 - Lote 01/Item 03 

1ª entrega: 840 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 840 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 840 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 

4ª entrega: 840 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega. 

13.2.4 - Lote 01/Item 04 

1ª entrega: 1056 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 1056 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 1056 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 

4ª entrega: 1056 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega 

13.2.5 - Lote 01/Item 05 

1ª entrega: 1950 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 1950 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 1950 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 
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4ª entrega: 1950 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega 

13.2.6 - Lote 01/Item 06 

1ª entrega: 650 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 650 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 650 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 

4ª entrega: 650 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega 

13.2.7 - Lote 01/Item 07 

1ª entrega: 500 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 500 reações, aproximadamente - 120 (cento e vinte) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 500 reações, aproximadamente - 120 (cento e vinte) dias após 2ª entrega. 

13.2.8 - Lote 01/Item 08 

1ª entrega: 2340 reações, aproximadamente – Imediata 

2ª entrega: 2340 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 1ª entrega 

3ª entrega: 2340 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 2ª entrega. 

4ª entrega: 2340 reações, aproximadamente - 90 (noventa) dias após a 3ª entrega 

13.3 – Os reagentes deverão ter a data de validade mínima de 12 meses na entrega ao 

almoxarifado, exceto para reagentes de hemácias, que deverá ter validade mínima de 21 

dias e para os reagentes do item 03 (lote 01) e item 07 (lote 01), que poderão ter validade 

mínima de 5 meses.  

13.4 – A garantia ofertada deve ser a do fabricante, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor. 

 

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

14.1 - O objeto do contrato administrativo será a aquisição de reagentes para 

imunohematologia, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) 

meses a critério da Fundação Hemominas, de acordo com o previsto no artigo 57, incisos 

I e II da Lei n.º 8.666/93. 

14.2 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 

será convocado para assinatura do contrato, nos termos da proposta aceita, através de 

correio eletrônico. O prazo para retirada do contrato e devolução do mesmo devidamente 

assinado é ÚNICO e de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da convocação.  

14.2.1 - Convocado na forma estabelecida neste edital, a recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente previstas.  

14.2.2 - Na hipótese do subitem 14.2.1, é facultado à Fundação Hemominas, no caso da 

proponente vencedora não comparecer à assinatura do contrato, convocar as proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, para sua assinatura, em igual prazo e nas 

mesmas condições da proposta inicialmente julgada vencedora. 

14.3 - Após a assinatura do contrato pelas partes, o Serviço de Contratos e Convênios 

providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

14.4 – O servidor responsável pela Equipe da Programação e Controle da Fundação 

Hemominas, será o  gestor  do contrato resultante desta licitação, sendo responsável pela 

permanente gestão de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da 

contratada. 
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14.4.1 – O servidor responsável da Gerencia de Laboratórios da Fundação Hemominas, 

será o fiscal do contrato resultante desta licitação, sendo responsável pela permanente 

fiscalização de todas as fases de execução do contrato. 

14.5 - O contratado assumirá prejuízos quanto à qualidade do produto ou serviços 

prestados. 

14.6 - É vedado à adjudicatária subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

14.7 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

 

15. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

15.1 - A Fundação Hemominas poderá, por interesse público, sem que ao licitante caiba 

direito à indenização, revogar a presente Licitação no todo ou em parte ou anulá-la em 

razão de fato superveniente, caso sejam identificados, no procedimento licitatório, vícios 

insanáveis, que caracterizam ilegalidade devidamente comprovada. 

 

16. DO DIREITO DE RECURSO 

16.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação e demais autoridades da 

Fundação Hemominas, no cumprimento deste Edital e das normas legais que o embasam, 

caberão recurso(s), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso de: 

16.1.1 - Habilitação ou inabilitação, contados do dia da publicação do resultado no jornal 

“Minas Gerais”, dirigido ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação 

Hemominas. 

16.1.2 - Julgamento das Propostas, contados da data da publicação do ato no jornal 

"Minas Gerais", dirigido ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação 

Hemominas. 

16.1.3 - Anulação ou revogação desta Licitação, se for o caso, contadas do dia da 

publicação do ato, dirigido a Presidente da Fundação Hemominas.  

16.1.4 - Rescisão contratual, contados da data de cientificação escrita ao contratado, 

dirigida à Presidente da Fundação Hemominas. 

16.1.5 - Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa, dirigida à 

Presidente da Fundação Hemominas. 

16.2 - O recurso previsto nos itens 16.1.1 e 16.1.2 tem efeito suspensivo.  

16.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, 

aquele que não o fizer até o segundo dia útil anterior a data de abertura do envelope de 

documentação (Envelope 01), considerando para tal a data prevista no subitem 1.1 deste 

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (artigo 41, § 2º da Lei 

8666/93). 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - A empresa licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados nesta licitação, em qualquer 

época. 

17.2 - Não serão considerados quaisquer documentos emitidos via postal ou fax que se 

destinem à participação nesta licitação. 
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17.3 – No caso de inabilitação de todos os concorrentes, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos, conforme 

disposto no artigo 48, §3º da Lei Federal 8666/93. 

17.4 - Qualquer medida judicial oriunda da presente licitação será processada na 

Comarca de Belo Horizonte/MG, com expressa renúncia de outra, por mais privilegiada 

que seja. 

17.5 - Favor citar nome do banco, números da conta corrente e agência, para efeito de 

pagamento, caso a empresa seja adjudicada nesta licitação. 

 

17.6 - Fineza informar, preferencialmente no envelope 03 (três), o nome do responsável 

legal para assinatura do contrato, CPF e número de Inscrição Estadual da empresa, 

visando a agilização do processo; 

17.7 - Resumo do aviso referente à presente Concorrência Pública Nacional será 

publicado por uma vez, ou mais, se for o caso, em dois jornais de grande circulação em 

Belo Horizonte, um dos quais será o Diário Oficial “Minas Gerais” e também estará 

disponível no endereço eletrônico www.hemominas.mg.gov.br. 

17.8 - Os interessados poderão obter maiores informações e esclarecimentos sobre esta 

licitação na Sala da Seção de Compras da Fundação Hemominas, na Rua Grão Pará, n.º 

882 - 5.º andar, sala 502, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 

no horário de 8 (oito) às 17 (dezessete) horas, ou pelo telefone (31) 3768-

7461/7463/7464 ou pelos fax 3281-5166 ou 3281-3842 ou pelo e-mail 

licitacoes@hemominas.mg.gov.br. 

17.8.1 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos referentes a este edital deverão ser 

feitos, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo 

constante no item 16.3. 

 

 
 

 

 

Belo Horizonte, 06 de março de 2017. 

 

 

 

 

Fernando de Paula Ávila 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS 
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ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO N° 2320310.00426/2016 

CONCORRENCIA PÚBLICA NACIONAL N°01/2017 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º______________, com sede à 

_________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 

Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à Fundação Hemominas (ou de 

forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar 

os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 

Concorrência n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos 

legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer 

esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e 

valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

 

Local, data e assinatura 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

PROCESSO N°      /2016 -  

Dados a constar na Proposta (Preenchimento pelo Proponente) 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

Identificação do responsável legal pela assinatura do contrato, contendo os seguintes dados: 

Nome:                                                                        Estado civil:  

Identidade               Nacionalidade: CPF: 

Cargo: 

 

 

 LOTE 

 

 

ITEM   

ESPECIFICAÇÃO 

 Conforme especificação Técnica       do item – 

Anexo I (contendo sempre marca/modelo, 

garantia/validade e prazo de entrega) 

 

VALOR UNITÁRIO DO 

ITEM 

VALOR TOTAL DO ITEM 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

COM 

ICMS 

SEM 

ICMS 

    

 VALOR TOTAL DO LOTE   

Local de Entrega:  

Prazo de Validade da Proposta: 

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas neste edital. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, 

seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos, que são complementares entre si. 

 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

 Data e local. 

 Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO Nº: ___________/__________ 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS E A EMPRESA 

 

 

 

A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - HEMOMINAS com sede na Rua Grão Pará, 882, Bairro Santa Efigênia, em Belo 

Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 26.388.330/0001-90, Inscrição Estadual 062779821-

0031, neste ato representada pelo(a) Presidente                      , C. I nº                   ,CPF nº              , 

conforme o disposto art.           , do Decreto nº                        , doravante CONTRATANTE, e  

empresa                , com sede à                         , em 

inscrita no CNPJ sob o nº               , Inscrição Estadual nº                  , neste ato representada pelo 

Sr(a).  

C.I. nº                 , CPF nº                   , doravante CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato, fundamentado na Lei 8.666/93 de 21.06.93, Lei 10.192 de 14.02.01, Lei estadual 

13.994/01, Decreto estadual 45.902/12, Decreto estadual 46.095/12, e suas alterações, e de acordo 

com as seguintes cláusulas. 

 

Informações Preliminares       

 

 Processo nº   2320.310.00426/2016             

 Concorrência Pública Nacional nº 001/2017 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO de reagentes para imunohematologia, 

conforme descrição e condições de execução constantes do Edital de Licitação e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

2.1 – A execução do objeto observará as disposições do Edital e a Proposta Comercial que 

independente de transcrição integram este Contrato, quanto à execução.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES     

3.1 -  A CONTRATADA compromete-se a: 

3.1.1 - observar as condições de execução constantes do Edital de Licitação; 

3.1.2 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 

os produtos que apresentarem vícios e defeitos durante a sua utilização e/ou consumo;  

3.1.3 - manter o padrão de embalagem do fabricante devendo garantir sua proteção durante o 

transporte e estocagem;   

3.1.3.1 - a identificação e demais informações do produto deverão constar na embalagem, de 

acordo com a legislação vigente; 

3.1.3 - assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e à qualidade dos produtos a serem 

fornecidos; 
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3.1.4 - responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, extravio e danos 

acidentais no trajeto; 

3.1.5 - responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais 

resultantes da execução do presente contrato;  

3.1.6 - garantir que nos preços contratados estejam incluídos todos os tributos, encargos sociais e 

financeiros, bem como os seguros, fretes até o destino e quaisquer outros ônus decorrentes do 

fornecimento do objeto;  

3.1.7 - responsabilizar-se pelos serviços de empresa por ela subcontratada, bem como pelos 

pagamentos desses serviços, quando permitida a subcontratação de parte do objeto, condicionada 

à prévia anuência da CONTRATANTE. 

3.1.8 – observar as disposições relativas ao Comodato de Equipamentos e especificar prazo 

para apresentação de sua minuta “Contrato de Comodato” à Contratante, quando de sua 

ocorrência.  
3.1.9 - aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

adotados pela fiscalização da Contratante, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos e comunicações de que ela necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

3.1.10 - atender às notificações encaminhadas quando da ocorrência de qualquer irregularidade, 

observando o prazo fixado para saná-las. 

3.1.11- assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos 

materiais ou pessoais, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, pela própria CONTRATADA, 

por seus prepostos ou empregados;   

3.1.12 - assumir as despesas de qualquer natureza seja previdenciária, tributária, comercial e, 

inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada na execução do contrato, e 

eventual entrega de insumos; 

3.1.13– absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou 

indiretamente sobre os serviços que constituem objeto deste contrato, correndo à conta 

exclusivamente da CONTRATADA, os processos que houverem sido ou vierem a ser 

instaurados.  

3.1.14 - manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

3.1.15 - aceitar, nos termos do §1º, do art.65 da Lei 8.666/93 e nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

3.1.16- emitir Nota Fiscal, onde constem dados bancários, para efeito de pagamento, bem como 

as especificações detalhadas dos bens adquiridos. 

3.1.17- A empresa fornecedora do produto deverá se comprometer a trocar todo o estoque do 

reagente ou ressarcir a Hemominas, em um prazo de 10 dias corridos, caso haja perda de 

reatividade ou queda do título, dentro do prazo de validade e sob acondicionamento adequado, ou 

se o produto não for aprovado pela Gerência de Controle da Qualidade da Fundação Hemominas, 

ou, ainda, se os produtos forem considerados impróprios para utilização. 

3.1.18- Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição desde que 

comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de 

transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a 

integridade do produto. 

3.1.19- Após a entrega dos produtos no Almoxarifado Central, a empresa fornecedora do produto 

deverá se comprometer a trocar os lotes que apresentarem defeitos ou problemas de fabricação 

durante a sua utilização; Compromete-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 

suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou 

incorreções; Deverá assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e à qualidade dos 
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produtos a serem fornecidos; Compromete-se a substituir de imediato os produtos que forem 

considerados impróprios para utilização; O pagamento deverá ser feito de acordo com a entrega 

de cada parcela.  

3.1.20. Das Manutenções Corretivas e Preventivas: a apresentação da proposta pelo licitante 

implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

3.1.20.1. Instalação do equipamento e prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e 

calibração da aparelhagem e assistência técnica dos equipamentos instalados, inclusive do sistema 

analítico backup, a não ser que haja recomendação do fabricante para que as manutenções 

preventivas sejam mais frequentes. 

3.1.20.2. Elaboração de cronograma de manutenção preventiva e das calibrações, acordado com o 

responsável pelo laboratório da Central de Imunohematologia e com a Gerência de Laboratórios, 

de tal forma que não haja prejuízo da rotina dos serviços, podendo ser agendadas aos sábados, 

domingos e feriados, se for necessário. 

3.1.20.3. O cronograma de manutenções preventivas e calibrações do equipamento e do 

equipamento backup, e pipetas deverá ser apresentado no ato da assinatura do contrato, com a 

indicação do nome do profissional técnico responsável em Belo Horizonte/MG, endereço e 

telefone para contato, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no caso de necessidade de 

manutenção corretiva. 

3.1.20.4. Ao término de cada manutenção preventiva, emissão de declaração explícita de que o(s) 

equipamento(s) se encontra(m) em conformidade com os parâmetros indicados pelo fabricante 

para o funcionamento e em plenas condições de uso, anexando relatório dos procedimentos 

executados ao final da manutenção. 

3.1.20.5. Prestação de serviço de assistência técnica (manutenção corretiva) quando solicitada 

pela Fundação HEMOMINAS, deverá ser atendida em 24 (vinte e quatro) horas corridas, no 

máximo, após a solicitação (chamado) via email. A empresa vencedora deverá prestar assistência 

técnica no equipamento, instrumentos e acessórios fornecidos, sem ônus para a Fundação 

Hemominas. Caso o reparo não possa ser realizado no prazo previsto, a empresa deverá trocar o 

equipamento, sem interrupção do serviço e sem ônus para a Fundação Hemominas, em um prazo 

de 10 (dez) dias úteis. Todo o transporte dos equipamentos deve ser de  responsabilidade da 

contratada. 

3.1.20.6. Se durante a manutenção, for necessária a troca de peças, ou retirada do(s) 

equipamento(s), o aparelho deverá ser substituído por outro igual ou similar, quando a 

manutenção se prolongar por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas. A utilização do sistema 

analítico backup fica condicionada a validação anterior como disposto no item 6.10.3.  

3.1.20.7. Fornecimento de laudo de calibração dos equipamentos, segundo preconizado pelo 

fabricante, quando da instalação do equipamento e anualmente após a instalação, bem como 

quando forem realizadas intervenções preventivas e/ou corretivas que demandem a realização de 

nova calibração. 

3.1.20.8. Todas as visitas de manutenção deverão ser orientadas por um check list, de acordo com 

o cronograma estabelecido, sem ônus para a Fundação Hemominas, que contemple itens de 

verificação recomendados pelo fabricante do equipamento. 

3.1.20.9. Entregar cópia dos relatórios de manutenção e calibração ao responsável pelo setor e 

etiquetar o equipamento após manutenção preventiva e calibração. 

3.1.20.10. Treinamento/reciclagem dos técnicos que utilizarão os equipamentos, sem ônus para a 

Fundação Hemominas. 

3.1.21. Das Perdas e Substituições: a apresentação da proposta pelo licitante implica no 

conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

3.1.21.1. Substituição definitiva, no prazo de 10 (dez) dias (úteis) após solicitação da Fundação 

Hemominas, dos equipamentos que apresentarem defeitos constantes. 
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3.1.21.2. Reposição de todas as perdas de reações, acessórios, reagentes e ponteiras, decorrentes 

de falha do produto ou do equipamento, ou, ainda, que não estiverem atendendo aos parâmetros 

técnicos da Fundação Hemominas, incluindo as aferições realizadas pelo soro controle interno da 

Fundação Hemominas. A reposição será decidida pelas Diretorias Técnico-Científica e de 

Planejamento, Gestão e Finanças e pelo contratado, com base na performance atingida nos testes 

realizados durante a avaliação técnica relativa ao processo licitatório. 

3.1.21.3. Reposição das perdas de reações quando se verificar diminuição do desempenho dos 

kits, tendo como referência a performance atingida nos testes realizados durante a avaliação 

técnica relativa ao processo licitatório. 

3.1.22. Do Treinamento e Assessoria Científica: a apresentação da proposta pelo licitante 

implica no conhecimento e aceitação plena das seguintes obrigações: 

3.1.22.1. Apresentação, no ato da assinatura do contrato, do cronograma de treinamentos, que 

deve ocorrer antes do uso do produto na rotina. 

3.1.22.2. Realização de treinamento gratuito de todos os profissionais da Fundação Hemominas 

que manuseiem os produtos licitados e operem os equipamentos.  

3.1.22.3. A empresa vencedora deverá treinar/reciclar os técnicos que utilizarão os equipamentos 

e prestar assessoria técnica e científica quando solicitado pela Contratante, sem ônus para a 

Fundação Hemominas; Os treinamentos deverão ocorrer no mesmo local onde o equipamento 

será instalado. O treinamento deve ter duração máxima de 10 dias úteis, a ser iniciado no 

momento da instalação do equipamento. A relação com os nomes dos técnicos que deverão 

receber o treinamento/reciclagem será divulgado pela chefia da Central de Imunohematologia, no 

momento da instalação dos equipamentos. 

3.1.22.4. Deverá haver novo treinamento, caso haja alteração na versão ou no modelo de 

equipamento. 

3.1.22.5. Os conjuntos diagnósticos e demais acessórios para os treinamentos deverão ser 

oferecidos sem ônus para a Fundação Hemominas. 

Prestação de Assessoria Científica, gratuita e continuamente disponível para utilização do(s) 

produto(s) ofertado(s) ou do(s) equipamento(s), devendo a empresa vencedora, no ato de 

assinatura do contrato, indicar nome, telefone e endereço para contato em Belo Horizonte. 

         

3.2 - A CONTRATANTE compromete-se a: 

3.2.2 responsabilizar-se pelo recebimento e conferência da conformidade e qualidade dos 

produtos. 

3.2.3 - receber os produtos em caráter provisório e em um prazo de até 15 (quinze) dias, indicar 

qualquer falha no objeto entregue; sendo que o prazo de recebimento definitivo não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias. 

3.2.3 - comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade ou 

desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para regularização, 

sob pena de aplicação das sanções legais e contratuais previstas. 

3.2.4 - efetuar pagamento no prazo contratual. 

      

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1- Valor total do contrato: R$     

4.1.1 O preço ajustado é final e definitivo, estando inclusos todos os encargos e tributos que a 

CONTRATADA experimentará no cumprimento das obrigações assumidas em todas as etapas. 

4.2 - O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, nas hipóteses previstas a fim de 

assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, em consonância com os termos e condições da 

proposta apresentada e/ou reajustar de acordo com as disposições legais. 

 4.3 - O pagamento será efetuado à CONTRATADA, pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da data 
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de prestação de cada parcela do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s),mediante 

comprovação de situação regular com a Seguridade Social (CND/INSS e CRF/FGTS). 

4.4 - SERÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO 

SOMENTE AS PARCELAS EFETIVAMENTE REALIZADAS. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA    

5.1 - O presente contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura e prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.   

5.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 

parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 

5.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo, decorrente desta licitação, somente será 

analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

5.4 – O valor dos produtos será reajustado ou corrigido monetariamente de acordo com as 

disposições da Lei 10.192 de 14/02/2001 e Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898 de 14 de 

junho de 2013.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

PROG DE TRABALHO 
OBJETO DE 

GASTO 

ITEM DE 

GASTO 
IPG FONTE 

2321.10.302.2018.4037.0001 339030 13 0 10.1 

6.2 - A remuneração do licitante será efetuada em Reais, pelo Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos da data da execução de cada parcela do objeto, e da apresentação da Nota Fiscal 

correspondente contendo o número do lote, marca, data de fabricação, validade do objeto 

entregue, acompanhada da comprovação da manutenção das condições de habilitação. 

6.2.1 - Em se tratando de empresa mineira, não optante pelo Simples, cumprindo o estabelecido 

pela Resolução Conjunta n.º 3.458, de 22/07/2003 da SEPLAG e SEF, com alterações 

promovidas pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.670, de 05/06/2014, o pagamento 

efetuado será resultante da dedução do ICMS. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1– São designados, respectivamente, Fiscal e Gestor da execução: 

7.1.1 -                       ;  email    

7.1.2 -                       ;  email    

7.2 - As deliberações do fiscal acima designado são suficientes para o cumprimento das 

obrigações dos cronogramas físico e financeiro do contrato.  

7.3 – Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas e informar quaisquer irregularidades levantadas 

durante a execução do contrato, bem como acompanhar a sua execução observadas as normas 

internas da Contratante. 

7.4 – A CONTRATADA designará um responsável no prazo de até 10 (dez) dias contados da 

assinatura do presente contrato, cujo conhecimento da designação se fará mediante 

correspondência; sendo, igualmente, suas deliberações suficientes para o acompanhamento e 

adimplemento das obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO  

8.1 – Este contrato poderá ser alterado, completado substantiva, ou formalmente, mediante Termo 

Aditivo, cujas justificativas sejam aceitas pela contratante, desde que não prejudiquem o interesse 

público. 



 

 32 

8.2 - Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, rescindir 

o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a CONTRATADA, na 

ocorrência de hipótese prevista nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

8.3 - Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE, autorizada a 

reter, até o limite dos prejuízos experimentados os créditos a que aquela tenha direito. 

8.4 - A rescisão do contrato por ato unilateral da CONTRATANTE, a autoriza valer-se das 

prerrogativas inerentes, sem prejuízo da aplicação de qualquer sanção contratual e/ou legal 

decorrente das obrigações assumidas. 

8.4.1 - A rescisão deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, se a CONTRATADA não lhe der causa. 

8.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do contrato 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

8.6 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças.  

8.7 - Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços de entrega 

executados até essa data, descontando-se da importância a que tiver direito o valor 

correspondente às multas porventura devidas pela rescisão. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES    

9.1 - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a 

Hemominas, serão aplicadas as sanções previstas no art. 38 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 

de janeiro de 2012 e art. 87 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com observância do devido 

processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o 

disposto na Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, as disposições da Lei nº 13.994, de 18 de 

setembro de 2001, além dos seguintes critérios: 

9.1.1 - Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 

das necessárias medidas de correção. 

9.1.2 - Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumpridas; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço  ou  obra não realizada, no caso 

de atraso superior  a  30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 

tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas. 

9.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e no 

Decreto Estadual n.º 45.902/2012. 

9.1.4 - 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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos 

resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no Decreto Estadual n.º 

45.902/2012. 

9.1.5- Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 

Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de 

até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou 
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serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumpridas, conforme 

previsão constante do art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.6- A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua previsão 

expressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de cláusula que contenha a 

indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos respectivos 

percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

9.1.7 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas 

de direito, constante deste edital, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de cinco dias úteis. 

9.1.8- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 

9.1.9- Em conformidade com o disposto no caput do art. 38 do Decreto n. 45.902/12, 

constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas, os 

efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo das demais 

medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

9.1.10 – Aplicar-se-á o acima disposto quando: 

I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou sócio 

majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 

II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida.  

9.2.– Extensão das Penalidades 

9.2.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá, em conformidade com a norma contida no art. 48 do Decreto nº 45.902/12, ser também 

aplicada àquele que: 

9.2.1.1 - Apresentar documentação falsa; 

9.2.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.2.1.3 - Não mantiver a proposta; 

9.2.1.4 - Falhar ou fraudar na execução do contrato, e; 

9.2.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

9.3. - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pela 

Fundação Hemominas, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

10.1 - A Unidade Administrativa competente da Hemominas acompanhará a qualidade do 

material adquirido e demais especificações, em conformidade com este Edital e com os termos 

contratuais, ressalvados: 

10.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a Fundação Hemominas o 

direito de solicitar a substituição do objeto, caso seja detectada qualquer falha, quando da entrega; 

10.3 - A proponente se compromete a substituir, reparar ou repor o objeto contratado, caso seja 

detectada qualquer falha no produto, durante o prazo de validade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial 

do Estado – “Minas Gerais”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO FORO 
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12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, como o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, constante de 

02 vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

 

 

Belo Horizonte,              de                                 de   

 

 

 

 

Presidente  

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

   Nome do representante da empresa contratada      

    Empresa contratada       
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:                                                             CI:                                            CPF: 

 

NOME:                                                             CI:                                            CPF:  

 
 


